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Elõ szó

Ez a kö tet ar ról szól, ho gyan is áll az ún. bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban. A bo lo gnai fo -

lya mat nak ne ve zett eu ró pai fel sõ ok ta tá si re form for má li san 1999-ben kez dõ dött a

Bo lo gnai Nyi lat ko zat tal, és ugyan csak for má li san 2010-ben fog be fe je zõd ni – leg alább -

is ezt dek la rál ták lon do ni kon fe ren ci á ju kon 2007-ben a részt ve võ or szá gok ok ta tá si

mi nisz te rei. 

Sok ha son ló je len tés szü le tett a bo lo gnai fo lya mat egész ide je alatt, me lyet –

mo dern vi lá gunk nak meg fe le lõ en – ön ér té ke lé sek (ún. „nem ze ti je len té sek”), va la -

mint mo ni to ro zá sok (pél dá ul az ún. Trends-kötetek) kí sér nek vé gig. A szak ér tõk kü -

lö nö sen is ak tí vak vol tak a fo lya mat fél ide jé ben, 2005 kö rül, ami kor egy re-más ra szü -

let tek a be szá mo lók, ös  sze ha son lí tá sok és föl mé ré si ered mé nyek. Vár ha tó, hogy a

bo lo gnai fo lya mat vé gé hez kö ze led ve is mét lé gi ó ja je lent ke zik az át vi lá gí tá sok nak és

el szá mol ta tá sok nak. 

Ha ek ko ra ap pa rá tus sal vizs gál ják, hogy hol tart a bo lo gnai fo lya mat az egyes or szá -

gok ban, mi szük ség kü lön is meg vizs gál ni az or szá gok egy cso port ját? Elõ ször is azért, mert az

em lí tett je len té sek és be szá mo lók ál ta lá ban egy-egy or szág ról szól nak, nem pe dig or szá -

gok cso port ja i ról. Kö zép-Eu ró pa más, mint akár a skan di náv or szá gok, akár La tin-Eu ró pa

fel sõ ok ta tá si rend sze rei, akár a brit szi ge tek. A hum bold ti egye te mi mo dell sze rint ki for -

má ló dott fel sõ ok ta tá si rend sze rek más ként re a gál nak a bo lo gnai fo lya mat ki hí vá sa i ra,

mint Eu ró pa más ré gi ó já nak fel sõ ok ta tá sa. Eze ket a kö zös vo ná so kat az egyes nem ze ti

je len té sek bõl nem, csak re gi o ná lis ös  sze ha son lí tá sok ból is mer het jük meg.

Kö zép-Eu ró pát azért is ér de mes kü lön meg vizs gál ni – a bo lo gnai fo lya mat ál lá sa

szem pont já ból –, mert má sok a tör té ne ti elõz mé nyek. Eu ró pá nak ez a ré gi ó ja csak a

2000-es évek ben csat la ko zott az Eu ró pai Uni ó hoz. Az 1990-es évek a rend szer vál to -

zás sal tel tek el, s a rend szer vál to zás eb ben a ré gi ó ban még most (2008) sem zá rult le.

Ezek a po li ti kai ös  sze füg gé sek óha tat la nul je len tõ sen be fo lyá sol ják eb ben a ré gi ó ban

a bo lo gnai fo lya mat ala ku lá sát. Ku ta tá sunk egyik meg ál la pí tá sa, hogy a rend szer vál to zás
óta Kö zép-Eu ró pá ban nem egy, ha nem két fel sõ ok ta tá si re form zaj lott le. Az 1990-es évek ben

az önál ló fel sõ ok ta tá si rend sze rek ki ala kí tá sá ra tö re ked tek (szá mos or szág po li ti kai

ér te lem ben nem is lé te zett a for du lat elõtt), a 2000-es évek ben vi szont az alig önál -

ló sult rend sze rek nek kel le ne ha so nul ni uk az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér séghez (va gy is

az Eu ró pa-szer te el fo ga dott szab vá nyok hoz). 

Vé gül Kö zép-Eu ró pát vizs gál va nem egy sze rû en meg is mé tel tük a kü lön fé le hi -

va ta los je len té se ket – a bo lo gnai fo lya ma tot ok ta tás po li ti kai kér dés nek fog va föl –,

ha nem tár sa da lom ku ta tás ra tö re ked tünk, tu do má nyos né zõ pont ból kö ze lít ve a kö -

zép-eu ró pai fel sõ ok ta tá si re for mok hoz. Ez a szem lé let vi szony lag rit ka a bo lo gnai fo -

lya mat ról szó ló ten ger nyi iro da lom ban, mely jó sze ré vel vagy hi va ta li elem zé sek bõl,
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vagy az érin tet tek ref le xi ó i ból áll (tá mo ga tók tól a til ta ko zó kig). A tár sa da lom ku ta tó
szá má ra nem ma ga a bo lo gnai fo lya mat a vizs gá lan dó prob lé ma, ha nem azok, akik a fo lya ma tot
irá nyít ják. Ily mód ón kö ze lít ve a bo lo gnai fo lya mat csu pán narratíva – egy vagy több

narratíva akár –, még pe dig azo ké a nem zet kö zi köz tes szer ve ze te ké, ame lyek az Eu -

ró pai Unió és a részt ve võ fel sõ ok ta tá si kor mány za tok kö zött köz ve tí te nek. Meg pró -

bál tunk olyan mély sé gig ha tol ni e köz tes (puf fer) szer ve ze tek meg is me ré sé ben,

amen  nyi re sze rény po zí ci ó ink és esz kö ze ink en ged ték.

Így fog va föl a bo lo gnai fo lya ma tot, csak nem ugyan oda ju tot tunk, mint ko ráb ban,

ami kor a kö zép-eu ró pai fel sõ ok ta tás akkreditációit vizs gál tuk. (Koz ma Tamás–Rébay

Mag dol na: Fel sõ ok ta tá si akkreditáció Kö zép-Eu ró pá ban. [2006]) Ott sem ma ga az akkred-

itáció fo lya ma ta mu tat ko zott ta nul sá gos nak, ha nem azok a szer ve ze tek, ame lyek az

akkreditációt moz gat ták. Ha son ló ered mé nyek re ju tot tunk egy ko ráb bi ku ta tá sunk -

ban, mely nek so rán a ki sebb sé gi ok ta tás ala ku lá sát ta nul má nyoz tuk eb ben a ré gi ó ban.

(Koz ma Ta más: Ki sebb sé gi ok ta tás Kö zép-Eu ró pá ban. [2005]) A bo lo gnai fo lya mat kö zép-

eu ró pai ku ta tá sá val las san ös  sze áll a kép. A fel sõ ok ta tás re form ja – akkreditáció, mi -

nõ ség biz to sí tás, hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás, kreditátviteli rend sze rek, ér té ke lé si

ke ret rend sze rek, a nem rég ke let ke zett fél-fel sõ fo kú in téz mé nyek egész há ló za ta –

Kö zép-Eu ró pá ban csu pán ré sze egy át fo góbb fo lya mat nak: a rend szer vál to zás nak.

Úgy is mond hat nánk, hogy ezek a ku ta tá sok rész ben rá vi lá gí tot tak a fel sõ ok ta tá si po -

li ti kák sa já tos tör té ne ti-po li ti kai ös  sze füg gé se i re a ré gi ó ban, rész ben pe dig hoz zá já -

rul tak ah hoz, hogy egy szer át fo gó ké pet tud junk ki ala kí ta ni ré gi ónk és nem ze dé künk

meg ha tá ro zó ta pasz ta la tá ról: az 1988–1994 kö zött le zaj lott for du lat ról, mely nek so rán

Kö zép-Eu ró pá nak vég re si ke rült ki lép ni a vas füg göny mö gül, és egy rö vid év ti zed re

meg pró bál koz ni sa ját iden ti tá sá nak a ki ala kí tá sá val. 

A ku ta tás je len sza ka szá hoz A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban (BCE – Bo lo gna
Process in Central Europe) cí men az Ok ta tá sért Köz ala pít vány tól nyer tünk tá mo ga tást.

Az em lí tett ko ráb bi ku ta tá sok há ló za tá ra épí tet tünk, föl hasz nál va a ma gyar nyel vû

komparatisztikának azt az egye dül ál ló le he tõ sé gét, hogy anya nyel ven is mer hes sük

meg és ha son lít has suk ös  sze Dél ke let-Eu ró pa jó né hány or szá gá nak fel sõ ok ta tá si tör -

té né se it. Ez a könyv alap ve tõ en eze ket a szak ér tõi eset ta nul má nyo kat tar tal maz za

(Bu ra Lász ló, Szol ár Éva, Gabóda Bé la és Gabóda Éva, Lász ló Bé la, Gábrity Mol nár Irén,
Orosz An na, Rébay Mag dol na mun kái). Kö szö net il le ti a Deb re ce ni Egye tem ne ve lés-

és mû ve lõ dés tu do má nyi dok to ri prog ram já nak azon hall ga tó it (Ga ra mi Eri ka, Nyi las
Ildi kó, Rusiné Fedor Ani ta, Szir mai Eri ka, Szol ár Éva, Ta kács Ta ma ra, Vargáné Nagy Ani kó),
akik a ku ta tás ba be kap cso lód tak. Kü lön mondunk kö szö ne tet D. Far kas Csil lá nak a

kötet szer kesz té sé ben va ló ki tar tó köz re mû kö dé sé ért.

A szer kesz tõk 
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Koz ma Ta más

A bo lo gnai fo lya mat mint ku ta tá si prob lé ma

A bo lo gnai fo lya ma tot ki ter jedt in for má ció áram lás ve szi kö rül. Az in for má ci ók egy

ré szét ma guk a do ku men tu mok ad ják; a to váb bi infor má ci ó kat a kü lön bö zõ minõ sí -

tett sé gû ta nul má nyi anya gok ké pe zik (pub li kált és „szür ke iro da lom”). Az in for má -

ci ók har ma dik cso port ját a kü lön bö zõ szak lap ok ál tal meg je len te tett, a bo lo gnai

folya mat tal kap cso la tos pub li ká ci ók te szik ki. Mind ezt az elekt ro ni zált transzparen-

cia tá mo gat ja és hat ja át; a nyil vá nos ság, a fél- és zárt kö rû nyil vá nos ság ra ho za tal

nap ja ink egyik jel leg ze tes sé ge.

A bo lo gnai fo lya mat ról köz zé tett in for má ci ók je len tõs ré szét ku ta tá si esz kö -

zök kel és mód sze rek kel gyûj töt ték ös  sze. A bo lo gnai fo lya mat ban részt ve võk – az

egyes fel sõ ok ta tá si rend sze rek csak úgy, mint a fo lya ma tot iniciáló eu ró pai „köz tes

szer ve ze tek” – ma nap ság súlyt he lyez nek ar ra, hogy a fo lya mat ál lá sát adat sze rû en

tud ják be mu tat ni. Mint hogy ez ese ten ként nem kön  nyû – az ada tok nem áll nak au -

to ma ti ku san ren del ke zés re –, föl kell ku tat ni õket. Kü lö nö sen men  nyi sé gi ada tok

kí sé rik a bo lo gnai fo lya mat ala ku lá sát, de nem rit kák a mi nõ sé gi vizs gá ló dá sok sem

(or szág- és in téz mény lá to ga tá sok, eset ta nul má nyok stb.). Eze ket az ada to kat és in -

for má ci ó kat el sõ sor ban az érin tet tek gyûj tik ön ma guk ról, rész ben azért, hogy be szá -

mol ja nak más részt ve võ or szá gok nak és ok ta tás ügyi kor mány za tok nak, rész ben pe dig

azért, hogy tá jé koz tas sák a fel sõ ok ta tást kö rül ve võ tár sa dal ma kat. 

Bár az in for má ci ók szin te ár víz sze rû en öm le nek, ke vés olyat ta lá lunk kö zöt tük,

amely a bo lo gnai fo lya ma tot mint ku ta tá si prob lé mát fog ná föl és ha tá roz ná meg.

A bo lo gnai fo lya mat ról szó ló in for má ci ó kat ma guk az érin tet tek gyûj tik és te szik

köz zé; va gyis en nek a po li ti kai vál to zás nak õk a fõ sze rep lõi. Így csu pán egyes sze -

rep lõk hang ját hall juk (má so két pe dig nem vagy csak alig – pél dá ul az érin tet te két,

az ok ta tó két vagy a hall ga tó két). A bo lo gnai fo lya mat elem zé se kor azon ban egy elõ re

még ott tar tunk, hogy nincs vagy csak alig van el fo gu lat lan elem zés az eu ró pai fel sõ -

ok ta tás fo lya mat ban lé võ re form já ról.

Az oko kat több fe lé ke res het jük. Mond hat juk azt, hogy amíg a fo lya mat nem zá rult

le, idõ sze rût len meg vizs gál ni a ki me ne tel ét, hi szen még vál toz ni fog. A bo lo gnai fo -

lya mat le zá ru lá sa után bi zo nyos idõ nek el kell majd tel nie, hogy töb bé-ke vés bé el fo -

gu lat la nul te kint hes sünk vis  sza rá. De azt, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tás je len le gi re -

form  ja mi kor zá rul le, még nem tud juk. A részt ve võk leg utóbb ki je len tet ték (Lon do ni
Köz le mény, 2007), hogy a bo lo gnai fo lya mat 2010-ben vé get ér; at tól kezd ve meg va ló sul

az egy sé ges „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség”. Ez azon ban nem föl tét le nül je len ti azt,

hogy ma guk a re for mok le zá rul ná nak – a re form fo lya mat föl te he tõ en to vább is tart.

Med dig? En nek a ha tá ra it majd csak a ké sõb bi po li ti ka tör té né szek tud ják meg von ni.
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Az ok, ami ért nem ren del ke zünk tu do má nyos ku ta tás sal a bo lo gnai fo lya mat ról,

a tu do má nyos („aka dé mi ai”) kö rök ben ke re sen dõ. Az érin tet tek (ku ta tók) vagy sza-

k ér tõ ként te vé keny ked nek a bo lo gnai fo lya ma tot kö rül ve võ szak mai mo ni to ro zás -

ban, adat gyûj tés ben és kor rek ci ók ban – vagy pe dig sze mé lyes érin tett jei, eset leg

ép pen kár val lott jai an nak. Az õ hang juk hall ha tó a szak mai-tu do má nyos fó ru mo kon,

még ha szer ve zet le nül és ren de zet le nül is. Be lõ lük te võd nek ki a bo lo gnai fo lya mat

fa na ti ku sai (mind po zi tív, mind ne ga tív ér te lem ben).

A bo lo gnai fo lya ma tot mint ok ta tás ügyi re form fo lya ma tot vagy mint a vál to zás

és vál toz ta tás po li ti ká ját az el mon dot tak mi att csak ke ve sen ele mez ték ed dig. Az

aláb bi ak ban eze ket a ke ve se ket ke res sük. Ah hoz azon ban, hogy el ér hes sünk hoz zá -

juk, rö vi den szám ba kell ven nünk azo kat az in for má ci ós tel je sít mé nye ket is, ame -

lyek a bo lo gnai fo lya mat – mint ku ta tá si prob lé ma – alap ját ké pez he tik. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT DO KU MEN TU MAI

Alap do ku men tu mok. A bo lo gnai fo lya mat alap do ku men tu mai min den ki szá má ra

kön  nyen el ér he tõk. (Lásd az iro da lom jegy zé ket.) An nak el le né re azon ban, hogy

kön  nyen hoz zá fér he tõ ek, ed dig vi szony lag ke ve sen ele mez ték. An nál töb ben hi vat -

koz tak rá juk ér tel me zé se ket és „narratívákat” ala kít va ki be lõ lük. (Gyak ran elõ for -

dul, hogy a hi vat ko zók csak hi vat ko zá sok ra hi vat koz nak – s így a bo lo gnai fo lya mat

sa já tos ér tel me zé sei ala kul hat nak ki, mint egy „ka no ni zált vál to za tok”.) 

Ezen do ku men tu mok nyil ván va lóbb vagy rej tet tebb vál to zá sa i ra csak ke ve sen

fi gyel tek föl. Pe dig meg fi gyel he tõ, hogy a fo lya mat el sõ fe lé nek le zá ru lá sá val meg -

vál toz nak a do ku men tu mok cí mei és meg je le né si for mái, va la mint a szó hasz ná la tuk,

il let ve a hang vé tel ük is. A kez de ti rep re zen ta tív nyi lat ko za to kat újab ban köz le mé -

nyek vált ják föl, me lyek hely zet je len tést ad nak a bo lo gnai fo lya mat ról. Ezek a rej -

tett vál to zá sok al kal mat ad hat nak a ku ta tó nak ar ra, hogy meg pró bál jon be pil lan ta ni

az ok ta tás po li ti kai bü rok rá cia szín fa lai mö gé. 

E do ku men tu mok kö zött sa já tos he lyet fog lal el az 1988-as Mag na Char ta Uni-
versitatum. Bár az ún. Bo lo gnai Nyi lat ko zat (1999) hi vat ko zik rá, en nek a nyi lat ko zat -

nak nincs kö ze ah hoz, amit ké sõbb bo lo gnai fo lya mat nak ne vez tek el. Ha csak an  nyi

nem, hogy itt is az eu ró pai egye te mek kép vi se lõi gyûl tek ös  sze – igaz, nem a kor -

mány za to ké, ha nem az in téz mé nye ké –, és itt is nyi lat ko za tot tet tek (igaz, nyi lat -

ko za tuk szel le me nagy ban el tér kor mány za ta ik ké sõb bi nyi lat ko za ta i tól és köz le mé -

nye i tõl).

Trends. A hi va ta los in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ for rá sai az ún. Trends-je-

lentések (2007-ig öt kö tet je lent meg). Eze ket az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (EUA,

European University Association) ad ta ki, ren del te meg, kö ze lebb rõl néz ve azon ban né -

hány jól pozicionált és az eu ró pai egye te mi vi lág ban el fo ga dott szak ér tõ mun ká ja.

(A Trends I–II. szer zõ pá ro sá ból Guy Haug szá mít kö zös nek, a Trends III–IV-et pe dig

Christian Tauch sze mé lye kö ti ös  sze az elõ zõk kel). A Trends I–IV ta nul má nyo zá sa

szin tén el en ged he tet len an nak, aki a re form fo lya mat ál lá sá ról tény sze rû en akar

tájé ko zód ni. 
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A je len té sek e so ro za tá nak (amely csak rész ben ala pul mi nisz té ri u mi je len té -

se ken, rész ben azon ban in téz mé nyi be szá mo ló kon) az a je len tõ sé ge, hogy – a vég re -

haj tó kon né mi leg kí vül – rész ben az érin tet tek vé le mé nyét is tük rö zi. Csak rész -

ben, hi szen országtanulmányokon alap szik, (leg alább is a Trends I–II, me lyet Haug

szer kesz tett). A Trends III–IV sza kít a ko ráb bi gya kor lat tal, és fi gye lem re mél tó újí -

tást ve zet be (Reichert–Tauch). Em pi ri kus ku ta tá si esz kö zök kel kí sér li meg fel tár ni

a re form fo lya mat ak tu á lis ál lá sát a ber li ni, il let ve a bergeni mi nisz te ri kon fe ren ci ák ra.

A ku ta tás – kü lö nö sen ab ban a for má ban, ahogy azt Reichert és Tauch a Trends III
mód szer ta ni fe je ze té ben be mu tat ja, egye dül ál ló és min ta adó. Et tõl a je len tés tõl

kezd ve a re form mal fog lal ko zó ku ta tá so kat két cso port ra oszt hat juk: olya nok ra,

ame lyek még a Trends I–II szok vá nyo sabb (mert egy sze rûbb, job ban ki vi te lez he tõ)

el já rá sát al kal maz zák (pl. Tomusk, 2004; 2007), és olya nok ra, ame lyek ezt az újabb

el já rást kö ve tik. (pl. Hrubos et al., 2003; Hrubos, 2006)

Nem ze ti je len té sek. A bo lo gnai fo lya mat meg is me ré sé nek fon tos anya gai azok az

is mer te tõk, ame lye ket a re form ban részt ve võ or szá gok il le té kes (ok ta tá si, mû ve lõ -

dé si, fel sõ ok ta tá si vagy tu do má nyos stb.) mi nisz te rei ál lí tot tak ös  sze a két éven te

meg is mét lõ dõ eu ró pai ta lál ko zók ra. Eze ken a ta lál ko zó kon te kin tik át a re form fo -

lya ma tá nak ak tu á lis ál lá sát. Az iro da lom sze rint (pl. Charlier–Croche, 2003; Keller-

mann, 2006) a ta lál ko zók nak sa já tos cso port di na mi ká ja van: az eu ró pai fel sõ ok ta tás

köz tes szer ve ze tei meg kí sér lik sa ját féllegitimitásukat a nem ze ti ok ta tá si kor mány -

za tok kal le gi ti mál tat ni. Tomusk (2004) meg jegy zi, hogy olyan fo lya ma tot in dí ta nak

el, amely nek je len tõ sé ge jó val túl nõ azon, amit az érin tett köz tes szer ve ze tek

egyéb ként ké pe sek vol ná nak kez de mé nyez ni. Sze mé lyes el mon dás ból tud ha tó,

hogy az Eu ró pai Rek to ri Kon fe ren cia kez de mé nye zé sé re hi vat koz nak (egy má sik kí -

sér let a le gi ti mi tás meg te rem té sé re), ho lott va ló já ban e ket tõ nek, a Mag na Char ta
Universitatum-nak, il let ve az eu ró pai uni ós kez de mé nye zés nek, nincs köz vet len kö -

ze egy más hoz. Iga zá ból két Bo lo gna van – ahogy Hrubos Il di kó több he lyütt is hang -

sú lyoz za. (Hrubos et al., 2003; Hrubos, 2006)

Az em lí tett két éven kén ti ta lál ko zók ra rend sze rint el ké szül nek a mi nisz té ri u mi

be szá mo lók. (Bergsdorf, 2006) Ah hoz, hogy a te re pet meg is mer hes sük – hisz a Kár -

pát-me den cei kör ké pet majd eb ben a kon tex tus ban kell el he lyez nünk – ér de mes

meg is mer ni eze ket a je len té se ket. (The Bo lo gna Process 1998–2003, 2004–2005,
2006–2007) Mint szá mos anyag meg jegy zi (pl. Trends III), ezek a mi nisz té ri u mi anya -

gok nem hogy nem kri ti ku sak, de még ar ra sem tesz nek kí sér le tet, hogy egy faj ta tá -

vol sá got tart sa nak a re form kez de mé nye zé sé tõl és ki vi te le zé sé tõl. Még is alap iro da -

lom nak szá mí ta nak, ha va la ki tény sze rû en kí ván ér vel ni egyik vagy má sik ál lí tás

mel lett. Ezért nem túl zás, ha a re form fo lya mat ra vo nat ko zó egész iro da lom ból eze -

ket az anya go kat tart juk alap ve tõ nek. Nél kü lük nem len ne „ku ta tói fel ha tal ma zá -

sunk”, hogy a re form fo lya mat ról nyi lat koz zunk.

Mun ka anya gok. Az el mon dot tak ból va ló szí nû sít he tõ, hogy ha a bo lo gnai fo lya -

ma tot ku ta tó ként kí ván juk ta nul má nyoz ni, ak kor el sõ sor ban azo kat a köz tes szer ve -

ze te ket kell (kel le ne) meg vizs gál nunk, ame lyek a föl so rolt do ku men tu mo kat ké szí -

tik. Kö zü lük is ki emel ke dik az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség. Kap cso la ta az Európai

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

12 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:07 Page 12



Bi zott ság gal nem ada tol ha tó, de va ló szí nû sít he tõ; együtt mû kö dé sük a bü rok ra ti kus

szer ve ze tek ko ope rá ci ó já nak sza bá lyai sze rint ala kul (ko ope rá ció és konf ron tá ció).

Hon lap ján – a szá zad for du ló szel le mé ben – ott ol vas ha tó ak a bo lo gnai fo lya mat tal

kap cso lat ban ed dig el ké szült ta nul má nyi anya gok (studies). (A fon to sab ba kat az iro -

da lom ban mi is föl so rol tuk.) Ezek a mun ka anya gok sok eset ben min ta pél dái a szak -

ér tõi elem zé sek nek. A bo lo gnai fo lya mat olyan rész le te it tár ják föl, ame lyek nél kü -

lük nem vol ná nak meg ért he tõ ek. De leg alább en  nyi re fon tos, hogy egy-egy új

gon do la tot is ott je le ní te nek meg – pél dá ul pro jekt for má já ban –, ame lyek ér té ke lé -

se meg elõ zi és meg ala poz za a bo lo gnai fo lya mat egy-egy újabb ál lo má sát (az újabb

fej le mé nye ket az tán a részt ve võ ok ta tá si kor mány za tok köz le mé nyei mint egy

„szen te sí tik”).

To váb bi köz tes szer ve ze tek és azok ál lás fog la lá sai. Az Eu ró pai Hall ga tói Szö -

vet ség (ESIB) ál tal szig nált be szá mo lók kö zül ket tõt, a bergeni ta lál ko zó ra ké szül tet

(ESIB 2005), va la mint a lon do ni kon fe ren ci á ra ké szí tet tet (ESIB 2007) rész ben

azért vet tük fel eb be a tá jé koz ta tó ba, mert eb ben a szel lem ben ké szül tek, no ha

mód szer ta nuk és meg ál la pí tá sa ik hi te les sé gük ben és meg ala po zott sá guk ban még

mes  sze van nak a Trends III mód szer ta ná tól és ki dol go zott sá gá tól. Az anya gok még is

fi gye lem re mél tók – kü lö nö sen ha szem elõtt tart juk, hogy a bo lo gnai fo lya mat ban

részt ve võ fel sõ ok ta tás ok hall ga tói szö vet sé gei mind köz re mû köd nek ben ne (leg -

alább is el vi leg). A ku ta tás szá má ra fon tos kér dés per sze – ös  sze füg gés ben a köz tes

szer ve ze tek ké sõb bi ta nul má nyo zá sá val –, hogy a kö zép-eu ró pai or szá gok hall ga tói

szö vet sé gei mi lyen mér ték ben vo nód tak be eb be a mun ká ba; kü lö nö sen a ki sebb sé -

gi hall ga tói szö vet sé gek, már ha van nak ilye nek egy ál ta lán. 

A re form so kat em le ge tett és hi á nyolt de mok ra ti kus de fi cit je (Corbett, 2003;

Kellermann, 2006; Tomusk, 2004a) mi att kí vá na tos vol na a to váb bi részt ve võk ha -

son ló be vo ná sa is – ha nem is a vég re haj tás ba (bár mi ért ne?) –, de leg alább a mo ni -

to ro zás ba. Úgy tû nik, ez még épp csak el kez dõ dött. (Comşa et al., 2007; Grigoreva,

2007) Kü lö nö sen az ok ta tók és ku ta tók kri ti ku sak, amint ezt a bergeni ta lál ko zó ra

ké szí tett ál lás fog la lá suk mu tat ja (Pan-European Association of Academics 2005).

Ér ve lé sük több szem pont ból is el gon dol kod ta tó. Ál ta lá nos ság ban le szö ge zik, hogy a

re form mel lett van nak, de nem azért, mint ha a re form dek la rált cél ja it (kü lö nö sen

az ál la mi be fo lyást nö vel ni kí vá nó kat) tá mo gat nák, ha nem azért, mert eb ben a re -

form ban lát ják a le het sé ges ments vá rat a GATT-tal foly ta tott tár gya lá sok ide jén.

Azt vár ják az Eu ró pai Unió il le té ke se i tõl, hogy ha már be le szól nak a nem ze ti fel sõ -

ok ta tá si rend sze rek be – ami re pe dig a Maastrichti Szer zõ dés sze rint nem vol na jo go -

sult sá guk (in nen a kró ni kus le gi ti mi tás hi ány) –, leg alább véd jék meg az „eu ró pai

fel sõ ok ta tá si te ret” a GATT ál tal szor gal ma zott pi a co so dás tól és ka pi ta li zá ló dás tól.

Az anyag ve zérel ve, hogy a fel sõ ok ta tás Eu ró pá ban ci vil kez de mé nye zés, ezért köz -

jó nak szá mit. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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A BO LO GNAI FO LYA MAT RE CEP CI Ó JA

A bo lo gnai fo lya mat a fel sõ ok ta tás ról szó ló köz le mé nyek – köz te ter mé sze te sen a

fel sõ ok ta tá si ku ta tá sok – ural ko dó té má ja. E köz le mé nye ket nem te kint het jük ku -

ta tás nak a szó tu do má nyos ér tel mé ben. In kább olyan érin tet tek mun kái ezek, akik

nem csak be vo nód tak a bo lo gnai fo lya mat ba, ha nem szak mai-tu do má nyos ér te lem -

ben ref lek tál nak is rá juk. E ref le xi ó kat nagy já ból négy cso port ra oszt hat juk. 

Is mer te té sek. Az át te kin tett fel dol go zá sok egyik vo nu la tát az is mer te tõk ké pe -

zik. Egy-egy olyan ol va sói cso por tot cé loz nak meg, amely – a fel té te le zé sek sze rint

– még nincs tisz tá ban a bo lo gnai fo lya mat tal, il let ve nincs kel lõ képp meg nyer ve.

Kö zü lük ta lán Bergsdorf (2006) is mer te tõ je a leg jobb ös  sze fog la ló az eu ró pai fel sõ -

ok ta tá si re form ere de té rõl, cél ki tû zé se i rõl, te rü le te i rõl és je len le gi ál lá sá ról (fõ ként

né met or szá gi vo nat ko zás ban). Ha son ló is mer te tõ ol vas ha tó ma gya rul is, Hrubos Il -

di kó tol lá ból. (Hrubos et al., 2003; Hrubos, 2006) Ta nul sá gos Caie (2002) ös  sze fog -

la ló ja, bár még a bo lo gnai fo lya mat kez de ti sza ka szá ban író dott. (Ha son ló képp El-

ton, 2005) A szer zõ a brit egye te me ken dol go zók nak akar ja be mu tat ni a re for mot,

ki emel ve azo kat a pon to kat, ame lye ken a brit fel sõ ok ta tás lát szó lag elõny ben van a

kon ti nen tá lis fe lett. Corbett (2003) ün nep li a re form azon tö rek vé se it (rö vi debb

alap fo kú kép zés), amely se gít he ti az an go lok kon ti nen sen va ló el he lyez ke dé sét. Sze  -

rin te a hall ga tói mo bi li tást il le tõ en a brit egye te mek – a ma guk 200 ezer nél több

kül föl di hall ga tó já val – már tel je sí tet ték is a bo lo gnai el vá rá so kat. (Azt nem te szi

hoz zá, hogy ezek a hall ga tók túl nyo mó részt a volt brit gyar mat bi ro da lom ból ér kez -

nek az Egye sült Ki rály ság ba.) Haug (2000) cik ke ha son ló szel lem ben író dott, és az

ál ta la is jegy zett Trends I–II anya gán alap szik.

Elem zé sek. A fel dol go zá sok má sik cso port ja a re form egyik vagy má sik vo nat ko -

zá sát eme li ki (vagy úgy ál lít ja be, mint ha a re form ezek rõl a vo nat ko zá sok ról szól na).

A nagy nem zet kö zi ta pasz ta lat tal ren del ke zõ ro mán Vlasceanu és CEPES-beli szer -

zõ tár sa a ma gán in téz mé nyek meg je le né sét elem zi (Vlasceanu–Voicu, 2006); a gö rög

Stamoulas (2005) a re form kap csán a ha zai fel sõ fo kú kép zés fi nan szí ro zá si prob lé -

má i ról ír; Malan (2004) egy cikk ben amel lett ér vel, hogy az egész bo lo gnai fo lya mat

tu laj don kép pen nem is bo lo gnai, sok kal in kább pá ri zsi. 

Hely zet je len té sek. A fel dol go zá sok har ma dik cso port ja át fo gó és ös  sze ha son lí tó.

A fran cia or szá gi re form fo lya mat ál lá sá ról Felouzis (2003) gyûj te mé nyes kö te té ben

ol vas ha tunk rész le te zõ ta nul má nyo kat. Towler (2003), Enders (2003) vagy Elton

(2005) olasz nyel ven pub li kált ta nul má nyai Nagy Bri tan ni á ról, il let ve Né met or szág -

ról szól nak, Grigoreva (2007) az orosz or szá gi fel sõ ok ta tás el lent mon dá sos vi szo nyát

pró bál ja be mu tat ni az eu ró pai uni ós re form fo lya mat hoz (a cikk sok pon ton em lé -

kez tet a volt szo ci a lis ta vi szo nyok ra is). Az eb be a cso port ba so rolt anya gok közt

azon ban két ség te le nül a Kasseli Egye tem fel sõ ok ta tá si ku ta tó cso port ja ál tal ké szí -

tett nyu gat- és ke let-eu ró pai ös  sze ha son lí tás a leg ta nul sá go sabb. (Kehm–Teichler,

2006) Töb bek kö zött azt ál la pít ják meg (1999–2005 kö zött), hogy a kö zép-eu ró pai

két csa tor nás szer ke zet (fõ is ko la–egye tem), va la mint a je len le gi re form so rán szor -
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gal ma zott alap- és ma gisz te ri kép zés nem sok ban kü lön bö zik egy más tól – leg alább -

is szer ke ze tét te kint ve. 

Kri ti kák. A fel dol go zá sok ne gye dik cso port ja ki fe je zet ten kri ti kai. Kri ti kai

han go kat hall hat tunk a fent be mu ta tott do ku men tu mok ban (ESIB 2005, PEAA

2005), ezek azon ban a re form vég re haj tá sá nak ré sze ként szü let tek, mint egy „be csa -

tor náz va” az el len zé ki han go kat a tá mo ga tók kó ru sá ba. 

A bo lo gnai fo lya mat tal kap cso la tos iro da lom ban az el len zõk tá bo ra jó val szer ve -

zet le nebb. Át te kin té sük szû kebb, prob lé ma vi lá guk pro vin ci á li sabb, rend sze rint egy-

egy in téz mény re vagy egy-egy ál ta luk át te kint he tõ tu do mány ág ra és an nak ta ní tá sá ra

ter jed ki. (Nölke, 2005; Dow, 2006) Ilyen iro da lom mal szin tén te le van a bo lo gnai fo -

lya mat; a ta nul má nyo zó nak már-már az a be nyo má sa, mint ha ezek a job bá ra mar gi ná lis

kri ti kák is be le tar toz ná nak a bo lo gnai fo lya mat ál la mi lag ter ve zett és irá nyí tott re cep -

ci ó já ba. An nál is in kább, mert ez az iro da lom nor ma tív, nem pe dig desk rip tív: a szer -

zõk azt hang sú lyoz zák, hogy mi lyen nek kel le ne len nie az egye tem nek (Bo lo gna után

vagy a nél kül), ke vés bé azt, hogy most mi lyen. A ku ta tá si mód sze re ken ala pu ló vé le -

mény nyil vá ní tást át en ge dik a bo lo gnai fo lya mat ban fog lal koz ta tott szak ér tõk nek, akik

– en nek kö vet kez té ben – ada ta ik kal tud ják bi zo nyí ta ni mind an nak az el len ke zõ jét,

amit az ok ta tók föl pa na szol nak. (A ke vés ki vé tel re, ami kor a má sik ol dal is adat sze rû -

en ér vel, lásd pél dá ul Knezevic, 2006; Comsa–Tufis–Voicu, 2007; Grigoreva, 2007.)

Alberto Amaral por tu gá li ai egye te mi ku ta tó cso port já nak pub li ká ci ó ja – ha óva -

to sabb is – nem ilyen. Bár cí me csu pán le írást su gall, a ta nul mány szer zõi az egye te -

mi re form vég re haj tá sá nak kulcs kér dés ét ve szik cél ba. A „nyi tott ko or di ná ció” hi va -

ta li tol vaj nyel ven azt a nyo más gya kor lást je len ti, amel  lyel a köz tes szer ve ze tek

él nek a re form vég re haj ta tá sa ér de ké ben. Mi vel fel ha tal ma zá suk és jo go sult sá guk

nem vol na rá (lásd a Maastrichti Szer zõ dés vo nat ko zó ki kö té se it), köz ve tett be fo lyá -

so lás sal él nek, ami nek ke re té ben a részt ve võ or szá gok mi nisz te rei va ló ság gal be le -

haj szol ják egy mást or szá ga ik fel sõ ok ta tá si re form já ba. (Veiga–Amaral, 2006)

A bo lo gnai fo lya mat leg kri ti ku sabb elem zõ je Valdemar Tomusk.* Az észt nem -

ze ti sé gû Tomusk a posztszocialista or szá gok hely ze té nek ala pos is me rõ je. El gon dol -

kod ta tó írá sa i ból fel tá rul a bo lo gnai re form fo lya mat ke let-kö zép-eu ró pai ál lá sa, va la -

mint an nak ku ta tói, ér tel mi sé gi kri ti ká ja. (Tomusk, 2004; 2004a; 2007) Leg több ször

idé zett cik ke (2004a), me lyet szel le mes szó já ték kal „há rom bo lo gnai, meg egy piz za”

cí men kö zölt, ar ra mu tat rá, ho gyan fog nak ös  sze a köz tes szer ve ze tek és a tag or szá -

gi ve ze tõk, hogy „rá e rõ sza kol ják” re form ja i kat az eu ró pai egye te mek re (leg alább is

Eu ró pa ke le ti fe lé ben). Ma ga Tomusk is be lát ja azon ban, hogy nincs ki bú vó ez alól

a kény szer alól. Tomusk to váb bi pub li ká ci ói (2004, 2007) azért fon to sak a bo lo gnai

fo lya mat kö zép-eu ró pai ku ta tá sá hoz, mert be lõ lük rész le te ket tud ha tunk meg ezen

or szá gok ok ta tá si kor mány za ta i ról, il let ve azok fel sõ ok ta tá si rend sze ré rõl. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

*Tanulmányát lásd a Közép-európai tendenciák című fejezetben. – A szerk.
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A BO LO GNAI FO LYA MAT MINT KU TA TÁ SI PROB LÉ MA

Bár a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló iro da lom szin te át te kint he tet len, olyan mun ka,

amely ma gát a fo lya ma tot te kin te né a ku ta tás tár gyá nak, szin te alig van. Ez elég gé

kü lö nös, te kint ve, hogy a köz vet len érin tet tek va la men  nyi en „aka dé mi ai em be rek”

– ku ta tók és ta ná rok –, akik ter mé sze te sen ref lek tál nak azok ra az ese mé nyek re

(ok ta tás po li ti ka i ak ra is), ame lyek ve lük és kö rü löt tük tör tén nek. 

A ku ta tás tár gya. Keeling (2004)* sze rint en nek okai rész ben ma gá ban a bo lo gnai

fo lya mat ban ke re sen dõk, rész ben pe dig azok ban, akik ta nul má nyoz zák vagy leg -

alább is ta nul má nyoz hat nák, ku tat nák. Ami a bo lo gnai fo lya ma tot il le ti: olyan több -

szin tû, nem zet kö zi – vagy ép pen nem ze tek fö löt ti – po li ti ka for má lás ról van szó,

amely nek ne héz lo ka li zál ni a dön té si kö zép pont ját. („Ke vés részt ve võ ta pasz tal ta

meg a bo lo gnai fo lya ma tot eu ró pai szin ten.” [I. m.: 7]) Na gyon fon tos, hol he lyez ke -

dik el a ku ta tó, mert an nak meg fe le lõ en lát ja je len té ke nyebb nek az egyik vagy a

má sik szin tet, a dön té si cso mó pon tot. (Töb bek közt et tõl füg ge nek a bo lo gnai fo -

lya mat leg kü lön bö zõbb ér tel me zé sei, „narratívái”, ame lyek re egy ké sõb bi fe je zet -

ben té rünk rá.) 

A bo lo gnai fo lya mat sa já tos sá ga to váb bá, hogy tér ben és idõ ben ne héz be ha tá -

rol ni. Foly to nos ku ta tói di lem ma, mit is te kint sünk a bo lo gnai fo lya mat hoz tar to zó -

nak, va gyis hol húz zuk meg a je len ség (a po li ti kai cse lek vés) ha tá ra it. A bo lo gnai fo -

lya mat nem csak dif fúz: jel le gé bõl kö vet ke zõ en (ezért ne ve zik a kü lön bö zõ

do ku men tu mok ban fo lya mat nak) pri o ri tá sai fo lya ma to san vál toz nak (amit az el té rõ

szó hasz ná lat, il let ve a föl-föl buk ka nó, majd megint alá me rü lõ ki fe je zé sek is tük röz nek). 

A bo lo gnai fo lya ma tot – mint nap ja ink an  nyi po li ti kai kez de mé nye zé sét – egy -

faj ta „transzparencia” len gi kö rül. Min den ki „min dent” nap vi lág ra hoz, ki tesz az in-

ternetre, köz lés re fel ajánl (a do ku men tu mok nagy ré szét mi is az interneten ta lál -

tuk meg). Az internet ko ra elõtt ez ter mé sze te sen nem így volt: egy-egy po li ti kai

dön tés „szür ke iro dal má hoz” csak le vél tá ri úton le he tett hoz zá fér ni. Mind ez azt a

be nyo mást kel ti, mint ha a bo lo gnai fo lya mat tal kap cso la tos dön té sek bár ki szá má ra

át te kint he tõ ek és hoz zá fér he tõ ek vol ná nak. (Murphy, 2003) Mind ez – aho gyan azt a

szer ve zet szo ci o ló gu sok már rég óta hang sú lyoz zák – ter mé sze te sen nem így van.

(Hill, 1997) A bo lo gnai fo lya mat – mint va la men  nyi po li ti kai dön tés ho zás – rész ben

a szín fa lak elõtt fo lyik, rész ben azon ban mö göt tük. Hogy mi fo lyik a szín fa lak mö -

gött, ar ról csak köz ve tett esz kö zök kel le het meg gyõ zõd ni (pél dá ul a po li ti kai be -

szé dek elem zé sé vel, a do ku men tu mok nyel ve ze té nek sti lá ris és ki fe je zés be li vál to -

zá sa i val, sõt ma guk nak a do ku men tu mok nak a meg je le né si for má já val). (Codd,

1988) Mind ez a bü rok ra ti kus szer ve ze tek ter mé szet raj zá hoz tar to zik. Mind eb ben (a

bo lo gnai fo lya mat ese tén il luszt rál va) a meg nö velt, lát szó la gos nyil vá nos ság új.

(Wodak–Meyer, 2001) A vir tu á lis tér ben va ló meg je le nés nö ve li a bü rok ra ti kus dön -

té sek lát szó la gos transzparenciáját, mi köz ben a tu laj don kép pe ni dön té si fo lya ma tot

a szer ve ze ten be lü li ek és kí vü li ek elõl is el fe di.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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Vé gül a bo lo gnai fo lya mat sa já tos sá ga, hogy bár a dön té sek (leg alább is lát szó -

lag) egy-egy or szág fel sõ ok ta tá si rend sze rén kí vül és azon felül szü let nek, a va ló di

tör té né se ket még is csak hely ben le het meg vizs gál ni („A bo lo gnai fo lya mat ér tel me

a he lyi ér tel me zé sek be és a he lyi po li ti ká ba ágya zó dik be le.” Keeling, 2004:7) Bár

ez min den szak po li ti kai (policy) fo lya mat ra jel lem zõ, a bo lo gnai fo lya mat mint szé -

le sen höm pöly gõ, nem zet kö zi vagy nem ze tek fö löt ti dön tés so ro zat kü lön sa já tos

pél da le het. (Lawn–Lingard, 2002) Ezek a sa já tos sá gok együt te sen (mond ják az

idé zett szer zõk) olyan ne héz sé gek, ame lyek a bo lo gnai fo lya mat jel le gé bõl, ter mé -

sze té bõl fa kad nak. 

A ku ta tó po zí ci ó ja. Ami pe dig a ku ta tó kat il le ti: a bo lo gnai fo lya mat ról pub li ká -

lók csak nem mind an  nyi an ben ne van nak a fo lya mat ban, mely ma gá val so dor ja õket.

Mint az egye te mi ku ta tá sok nál ál ta lá ban, ezt a a fel ada tot azok vég zik, akik érin tet -

tek is ben ne. Így jó val ne he zebb meg tar ta ni a tá vol sá got, amely a tár sa da lom ku ta tó nak

szük sé ges ah hoz, hogy a je len sé get, me lyet ku tat, el fo gu lat la nul mér le gel hes se.

Ezért a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló iro da lom – már ame lyik nem a bo lo gnai fo lya mat

szer ve zõ i nek és köz vet len köz re mû kö dõ i nek a pro duk tu ma – túl nyo mó részt nor ma -

tív, és csak igen kis rész ben desk rip tív. A fo lya mat tal kap cso lat ban (pro és kont ra)

ál lás pon to kat, vé le mé nye ket is mer tet. Még ma ga a po li to ló gus is (Nölke, 2005) –

aki pe dig mind azt tud ja a po li ti kai fo lya ma tok ról, ame lye ket fön tebb le ír tunk – ar ra

kor lá to zó dik, hogy bí rál ja a bo lo gnai fo lya ma tot, nem pe dig elem zi. 

To váb bá a bo lo gnai fo lya mat ban min den egye te mi ok ta tó érin tett, de a több sé -

gük nem tud ja (mi ért is kel le ne tud nia), hogy a bo lo gnai fo lya mat po li ti kai dön tés -

ho zás is egy ben, mely nek elem zé sé hez meg van nak a szak mai-tu do má nyos tra dí ci ók.

(Hill, 1997) Az egye te mi kö zös ség úgy gon dol ja, ha ma ga sab ban áll az egye te mi hi e -

rar chi án, ak kor job ban lát ja a fo lya mat sa já tos sá ga it, kö vet ke zés képp meg bíz ha tób -

ban nyi lat ko zik ró la. S mi vel az egye te mi hi e rar chia ma ga sabb fo kán ál lók – a bo lo -

gnai fo lya mat bü rok ra ti kus jel le gé bõl kö vet ke zõ en (Ball, 1994) – job ban be van nak

von va a kü lön bö zõ puffer-szervezetekbe, jog gal gon dol hat ják, hogy tá jé ko zot tab bak.

Ezért a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló nem hi va ta los (ku ta tói, „aka dé mi ai”) iro dal mat

mér ték adó mó don az egye te mi hi e rar chi á ban ma ga sab ban ál lók mû ve lik (pél dá ul

Marga, 2001 stb.).

Vé gül a bo lo gnai fo lya mat – mint min den szak po li ti kai vál to zás – mé lyen gyö -

ke re zik az adott po li ti kai en ti tás (ese tünk ben fõ ként egy-egy or szág) tár sa dal mi és

po li ti kai kör nye ze té ben. „Alul ról” úgy tet szik, a bo lo gnai fo lya mat csu pán hi vat ko -

zás ah hoz, hogy egy-egy kor mány zat a na pi ren den lé võ fel sõ ok ta tás-po li ti kai dön té -

se ket meg fo gal maz za, el fo gad tas sa, vég hez vi gye. Eb bõl kö vet ke zik – fõ ként az ún.

rend szer vál tó or szá gok ban – a bo lo gnai fo lya mat mély sé ges át po li ti zált sá ga, ami rõl

az érin tet tek gyak ran nem tud nak vagy nem akar nak tu do mást ven ni. Kö zép-Eu ró -

pá ban pél dá ul a bo lo gnai fo lya mat egye ne sen a rend szer vál to zás ré sze (vagy leg -

alább is an nak lát szik); egyes or szá gok ban ki fe je zet ten is az. Ez zel jár, hogy aki tá -

mo gat ja a bo lo gnai fo lya ma tot, az ma gát a rend szer vál to zást tá mo gat ja, aki pe dig

el len zi, az ma gát a rend szer vál to zást el len zi (né hány or szág iro dal má ban mind ez ki -

rí vó an így van, pél dá ul a bo lo gnai fo lya mat szer bi ai vagy orosz or szá gi re cep ci ó já ban).

(Vö.: Grebnev, 2006; Gocheva, 2007)

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Elem zõk és kri ti ku sok. A bo lo gnai fo lya mat – nem zet kö zi és kor mány kö zi jel le gé -

bõl kö vet ke zõ leg – szak ér tõk se re gét ala kí tot ta ki ma ga kö rül, il let ve moz gat ja azt.

A bo lo gnai fo lya mat kö rül dol go zó szak ér tõk nagy men  nyi sé gû köz tes anya got,

„szür ke iro dal mat” pro du kál tak az el múlt fél év ti zed ben (amely a már em lí tett in-

ternetnek kö szön he tõ en hó lab da sze rû en duz zad). (A leg jel leg ze te seb be ket az iro -

da lom jegy zék ben „Mun ka anya gok” al cí men vá lo gat tuk ös  sze.) A szak ér tõ alap ál lá sa

funkcionalista-tervezõ (nem is le het ne más): a bo lo gnai fo lya mat meg ol dá sa it ke re -

si, ki vi te le zés ének ered mé nye it re giszt rál ja, és az aka dá lyok ra vi lá gít rá. Mint hogy

ez az iro da lom tö me ges, jól számontartott és bü rok ra ti ku san szer ve zett, a

funkcionalista-tervezõi ma ga tar tás – a szak ér tõk ma ga tar tá sa – a bo lo gnai fo lya mat -

ról szó ló szak mai iro da lom ban mint egy mo del lé, kö ve ten dõ pél dá vá vá lik. A tár sa da -

lom ku ta tás esz kö ze it föl hasz nál va, nagy men  nyi sé gû sta tisz ti kai ada to kat moz gat va,

nem zet kö zi ös  sze ha son lí tá so kat vé gez ve, in téz mé nyi szin te ken ku tat va stb. a bo lo -

gnai fo lya mat kö rül dol go zó szak ér tõk azt a be nyo mást kel tik, hogy lát juk, ért jük,

sõt, mint egy „kéz ben is tart juk”, irá nyít juk ezt a fo lya ma tot. (Tauch–Rauhvargerbs,

2002; EUA, 2003, 2004; Tavenas, 2004; Hofmann, 2005; Reichert, 2006; stb.) Ez

még ak kor is így van, ha gyak ran ma guk a szak ér tõk ad nak han got ké te lye ik nek

(nem lát ják és nem irá nyít ják a fo lya ma tot – lásd pél dá ul Conrads, 2005).

A bo lo gnai fo lya mat má sik le het sé ges meg kö ze lí té se a „critical policy sociology”,

a (szak)politika kri ti kai szem pon tú szo ci o ló gi ai elem zé se. (Gale, 2001) A kri ti kus

meg kö ze lí tés nem a fo lya mat ra fi gyel, ha nem a vál to zás ra; nem a ki bon ta ko zás ra,

ha nem a nem ter ve zett ered mé nyek re. Nem a cé lok hoz mé ri az ed dig el ér te ket, ha -

nem az ed dig el ér tek tár sa dal mi ha tá sa it vizs gál ja. (Ball, 1994) A kri ti kai meg kö ze lí -

tés (más szer zõk sze rint kri ti kai-konf lik tu sos meg kö ze lí tés – vö. Wodak–Meyer,

2001) ért he tõ meg üt kö zést kelt egy részt a bo lo gnai fo lya mat irá nyí tó i ban, más részt

azok ban a szak ér tõk ben, akik tá mo gat ják azt. En nek oka az, hogy a bo lo gnai fo lya -

mat ilyen meg kö ze lí té se a ku dar cok ra és konf lik tu sok ra össz pon to sít, ami nem vi szi

elõ re a fo lya ma tot, ha nem in kább el bá tor ta la nít ja a ben ne részt ve võ ket (ezért nem

„funk ci o ná lis” a bo lo gnai fo lya ma tot irá nyí tók és a ben ne részt ve võk szá má ra).

Ugyan ak kor a bo lo gnai fo lya mat kri ti kai-konf lik tu sos meg kö ze lí té se se gít ab ban,

hogy a vál to zá so kat mint egy kí vül rõl néz zük, föl fe dez ve azo kat a sa já tos sá ga it, ame -

lye ket a bo lo gnai fo lya mat sze rep lõi (akik ben ne van nak a „játsz má ban”) po zí ci ó ik -

nál fog va nem tud nak föl is mer ni. (Hill, 1997)

A funkcionalista-tervezõi meg kö ze lí tés a be vont szak ér tõk szem lé let mód ja a

bo lo gnai fo lya mat ról; a kri ti kai-konf lik tu sos meg kö ze lí tés vi szont a kí vül ál ló ké.

A be von tak a bo lo gnai fo lya ma tot nem a ku ta tás tár gyá nak te kin tik, ha nem te vé -

keny sé gük tár gyá nak. A kri ti kai-konf lik tu sos meg kö ze lí tést gya kor lók vi szont – ép -

pen mert nin cse nek be von va – a bo lo gnai fo lya ma tot nem te vé keny sé gük tár gyá nak,

in kább ku ta tá si té má nak te kin tik. Szá muk ra a bo lo gnai fo lya mat nem az eu ró pai fel -

sõ ok ta tá si re form, ame lyet vég re kell haj ta ni – vagy el le nez ni kell –, ha nem egy tör -

té ne ti-po li ti kai fo lya mat: egyi ke az el sõk nek, amely az Eu ró pai Uni ó ban, sõt azon is

túl, a 2000-es évek ben meg in dult.

A ku ta tott prob lé mák. A bo lo gnai fo lya mat ku ta tá sá nak egyik, sõt ki emel ke dõ

té má ja az a vál to zás, amely a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá ban a 2000-es évek ben Eu ró pa-
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szer te lét re jött. (Lawn–Lingard, 2002; Endres, 2004) A fel sõ ok ta tás ter mé sze te

sze rint haj lik a nem zet kö zi ség re, amint az eu ró pai tör té ne lem is mu tat ja – ugyan ak kor

a fel vi lá go so dás és a na pó le o ni re for mok óta fo ko za to san be épül a nem ze ti ok ta tá si

rend sze rek be. (Enders, 2004) A fel sõ ok ta tás ma a nem ze ti ok ta tá si rend sze rek ré sze

– kü lö nö sen ami a fi nan szí ro zá sát il le ti (pél dá ul Stamoulas, 2005; Conraths–Smidt,

2005) –, és az Eu ró pai Unió is mert egyez mé nyei (pél dá ul Maastricht 1992) el vi leg

nem is te szik le he tõ vé, hogy a nem ze ti ok ta tá si rend sze rek be nem zet kö zi tes tü le -

tek be le szól ja nak. 

A bo lo gnai fo lya mat azon ban an nak a meg je le né se és meg tes te sü lé se, hogy kü -

lön bö zõ nem zet kö zi kép zõd mé nyek – fõ ként fel sõ ok ta tá si puf fer-szer ve ze tek – na -

gyon is be le szól nak a nem ze ti ok ta tás ba, fõ ként ami a fel sõ ok ta tást il le ti. (Barkholt,

2005) Sõt épp a nem ze ti kor má nyok ke re sik az együtt mû kö dés le he tõ sé ge it (a bo -

lo gnai fo lya mat ta pasz ta la tai), mi köz ben nyil ván va ló, hogy sa ját kom pe ten ci á ik ha tá -

ra it szû kí tik be. Martens és Wolf (2006) ezt az új kor mány zás (az ál la mi ság új el ve)

paradoxonának ne ve zi. Az is, mint hogy a már több ször em le ge tett puf fer-szer ve ze -

tek fo ko za to san át ven ni lát sza nak a fel sõ ok ta tás kor mány zá sá nak sze re pét kí vül rõl,

ol dal ról (fe lül rõl?) ha tá roz va meg a vál to zás fõ irá nya it és üte mét. (Lásd pél dá ul

EUA, 2006; 2006a; 2006b; stb.). 

Sok eset ben vi lá gos, hogy e szer ve ze tek jog- és sza bály el le ne sen szól nak be le a

nem ze ti fel sõ ok ta tá si po li ti kák ba. (Murphy, 2003) A ku ta tá sok egyik fon tos kér dé -

se, ho gyan le het át hi dal ni eze ket az el lent mon dá so kat. Ho gyan tud hat ná nak a nem -

ze tek fö löt ti szer ve ze tek (pél dá ul puf fer-szer ve ze tek) le gi tim ala pot te rem te ni ar -

ra, hogy a nem ze ti fel sõ ok ta tá si po li ti kák ba be avat koz za nak? (A kér dés ál ta lá no sabb

en nél, mert a prob lé ma ál ta lá ban is az, hogy a nem ze tek fö löt ti szer ve ket ma guk a

nem ze tek hoz zák lét re – és azu tán rá juk nõ nek.) Veiga és Amaral (2006) sze rint az

új el já rás, ame lyet a bo lo gnai fo lya mat so rán az együtt mû kö dõk ki ala kí tot tak, a „nyi -

tott ko or di ná ció”, az az a sze rep lõk be vo ná sá nak és irá nyí tá sá nak egy faj ta sa já tos

esz köz tá ra, sõt mû vé sze te. 

A bo lo gnai fo lya mat – mint azt Tomusk is hang sú lyoz ta – Eu ró pa-szer te egy faj ta

le gi ti mi tás vál ság gal küzd. (Levy–Slantcheva, 2007) En nek a le gi ti mi tás vál ság nak a

meg ol dá sa ép pen az le het, hogy a bo lo gnai fo lya mat sze rep lõi egy mást le gi ti mál ják.

A nem ze ti kor má nyok, el fo gad va a nem ze tek fö löt ti (puf fer-) szer ve ze tek be avat ko -

zá sa it, eze ket mint egy tör vé nye sí tik. Ugyan ak kor a nem ze ti kor má nyok be avat ko zá -

sa it az in téz mé nyek éle té be a nem ze tek fö löt ti szer ve ze tek re és dön té sek re va ló

foly to nos hi vat ko zás le gi ti mál ja. Le gi ti mi tás és illegitimitás ha tár mezs gyé jén egyen -

sú lyoz va, a bo lo gnai fo lya mat így tud elõ re ha lad ni (mint ahogy az Eu ró pai Unió

kom pe ten ci á i nak fo lya ma tos bõ ví té se is így ha lad elõ re, sok szo ros el lent mon dás ban

pél dá ul a Maastrichti Szer zõ dés ben fog lal tak kal).

A kri ti kai ku ta tá sok má sik té má ja az a ví zió, ame lyet az eu ró pai fel sõ ok ta tás ról

a bo lo gnai fo lya mat ki ve tít. (Kviek, 2008) Ezt a ví zi ót be le het ál lí ta ni a jó lé ti ál lam -

ról szó ló vi tá ba csak úgy, mint az ok ta tás tár sa da lom épí tés ben va ló meg vál to zott sze -

re pé be (a szo ci á lis kon tex tus – Kviek, 2004a). Míg a húsz-hu szon öt év vel ez elõt ti

iro da lom, a hi va ta los do ku men tu mok te le vol tak a (felsõ)oktatás tár sa dal mi sze re -

pe i vel, a mai hi va ta los do ku men tu mok ban csu pán „tu dás”, „mi nõ ség”, „part ner -

ség”, „ér té ke lés” stb. ki fe je zé sek for dul nak elõ. (Vö.: Tabatoni, 2002; EUA, 2003;
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Tavenas, 2004; EUA, 2005 stb.). Ez be szé des bi zo nyí té ka az ér ték ren dek meg vál to -

zá sá nak, és a bo lo gnai fo lya mat be il lesz ke dik a kor mány zás ér ték rend jé nek ilyen

meg vál to zá sá ba. Az ol va só be nyo má sa né ha az, hogy azért kell le gyûr ni a he lyi (in -

téz mé nyi) el len ál lá so kat, mert a jó lé ti ál lam szol gál ta tá sa it min dig a he lyi kö zös sé -

gek ér zé ke lik, míg a vi lág ten den ci á kat el sõ sor ban a nem ze tek fö löt ti szin te ken le -

het meg ra gad ni. 

A kér dés tra di ci o ná li sabb meg kö ze lí tés ben úgy hang zik, hogy az eu ró pai fel sõ -

ok ta tás el ér te-e már a „poszt-hum bold ti” kor sza kot, va gyis azt az idõ sza kot, amely -

ben a humboldti egye tem esz mé je vég leg a múl té. (Hrubos, 2006) Fél re té ve a tör -

té né szi ag gá lyo kat – Hum boldt egye te mi re form ja so ha sem va ló sult meg. He lyet te

a na pó le o ni egye te mi re form va ló sult meg, amely el tö röl te a fel sõ ok ta tá si au to nó mi á -

kat – a kér dés va ló já ban az egye tem sze re pe a mo dern tár sa da lom ban. Az ok ta tás ku -

ta tó per sze nem tud sza ba dul ni a re mi nisz cen ci á i tól: ez mint ha ugyan az a kér dés vol na,

mint a köz ok ta tás nagy re form ja Eu ró pá ban az 1950–1970-es évek ben. Mö göt te – mint

szám ta lan pub li ká ció rá mu tat – a fel sõ ok ta tás tö me ge se dé se áll. (Hrubos, 2006) 

A nem zet kö zi ko ope rá ci ó nak és nem ze ti (vagy tér sé gi, he lyi) au to nó mi á nak ez

az el lent mon dá sa min den együtt mû kö dés ben ben ne van (az Eu ró pai Unió a „szub-

szidiaritás” el vé vel pró bál ja meg kön  nyí te ni az el iga zo dást – Kellermann, 2006;

Lawn–Lingard, 2002). A funkcionalista-tervezõi meg kö ze lí tés ben az in téz mé nyi au to -

nó mi ák (az ún. „túl zott au to nó mia” – vö.: EUA, 2006) egye ne sen aka dá lyai a bo lo gnai

fo lya mat ki bon ta ko zá sá nak. A fo lya mat el len lá ba sai az ún. „aka dé mi ai oli gar chák”,

akik nek a ha tal mát töb bek kö zött meg fe le lõ pénz ügyi tech ni kák kal (Conraths–

Smidt 2005), va la mint a fel sõ ok ta tá si me nedzs ment „hely zet be ho zá sá val” kell

meg tör ni. (Tabatoni, 2002; EUA, 2006). (Az el len ség ki je lö lé se az ok ta tá si re for mok

tör té ne té ben min dig is ha son ló mó don folyt. A köz ok ta tá si re form el len ál lói leg in -

kább a pe da gó gu sok vol tak, mint ahogy pél dá ul a je len leg fo lyó egész ség ügyi re for -

mok nagy el len ál lói az egész ség ügyi és or vo si szer ve ze tek stb.). A kri ti kai-konf lik tu -

sos meg kö ze lí tés ez zel szem ben azt hang sú lyoz za, hogy a bo lo gnai fo lya mat –

épp úgy, mint min den po li ti kai fo lya mat – több sze rep lõs „játsz ma”. A vég sõ ered -

mény nem az, ami re a já té ko sok egyik vagy má sik cso port ja tö rek szik, szá mít. A vég sõ

ered mény mind an  nyi uk kon ver gá ló és di ver gá ló erõ fe szí tés ének egy faj ta ere dõ je.

(Keeling, 2004; Lawn–Lingard, 2002) 

A ku ta tás kér dés fel te vé se az is, ho gyan vi szony lik a bo lo gnai fo lya mat a fel sõ ok -

ta tás nak ah hoz a szek to rá hoz, ame lyet nem a kor mány za tok irá nyí ta nak. Hi szen a

bo lo gnai fo lya mat kor mány za ti re form a fel sõ ok ta tás ban. Va jon men  nyi ben érin tet -

tek eb ben a nem kor mány za ti szer ve ze tek? (Vlasceanu, Voicu 2006) A ma gán-fel sõ -

ok ta tás a rend szer vál to zás ok jel leg ze tes fej le mé nye volt az 1990-es évek el sõ fe lé -

ben, fõ ként Eu ró pa ke le ti fe lé ben (Levy–Slantcheva, 2007), és egé szé ben

tisz tá zat lan, hogy mi min dent fog lal hat ma gá ban (gaz da sá gi el ve ken mû kö dõ in téz -

mé nye ket csak úgy, mint ki sebb sé gi vagy val lás fe le ke ze ti stb. in téz mé nye ket). Rá -

juk néz ve ugyan va ló szí nû leg „nem kö te le zõ” a bo lo gnai fo lya mat (ha csak az

akkreditációjukat nem aka dá lyoz za, hogy nem il lesz ked nek be le az adott or szág át -

ala ku ló fel sõ ok ta tá si rend sze ré be). Vi szont egy ben je lent he ti azt is, hogy ki ma rad -

nak, és pe rem re sod ród nak. 
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Ez fe nye ge ti pél dá ul a kö zép-eu ró pai egy há zi fel sõ ok ta tás in téz mé nye it, ame -

lyek ki vé te le zet tek ugyan a bo lo gnai fo lya mat ban, de ha tel je sen ki ma rad nak be lõ le,

eset leg nem lesz ele gen dõ je lent ke zõ jük. (Levy–Slantcheva, 2007; Nicolescu, 2001;

Tomusk, 2007) A kor mány za ti és ma gán in téz mé nyek vi szo nya a bo lo gnai fo lya mat -

hoz egyéb ként is kér dé ses, mi vel a bo lo gnai fo lya mat ti pi ku san fe lül rõl le fe lé irá -

nyu ló re form. Sze rep lõi meg pró bál ják ugyan meg vál toz tat ni az irá nyát, vagy leg -

alább is újabb és újabb köz tes szer ve ze tek – pél dá ul a hall ga tói vagy a

mi nõ ség biz to sí tá si szö vet sé gek – be vo ná sá val mó do sí ta ni azt. (ESIB, 2005, 2007)

Eze ket a fej le mé nye ket úgy ün nep lik, mint a fe lül rõl le fe lé irá nyu ló re for mok meg -

for dí tá sát vagy leg alább ki egé szí té sét. (Pél dá ul EUA, 2007a)

E ku ta tá sok to váb bá azok ra az esz kö zök re és mód sze rek re is irá nyul nak, ame -

lyek kel a „nyi tott ko or di ná ció” fo lya mán a kor mány za tok fö löt ti szer ve ze tek – kor -

má nya ik fö lött át nyúl va (ha szük sé ges) vagy azok kal együtt mû köd ve (ha le het sé -

ges) – meg kí sér lik be fo lyá sol ni az in téz mé nye ket. Az 1980–1990-es évek for du ló ján

az egye te mi-fõ is ko lai akkreditáció volt ilyen; a 2000-es évek ben pe dig a mi nõ ség -

biz to sí tás vált az zá. (Vlasceanu, 2005; EUA, 2006a, 2006b; stb.) Amint töb bek kö -

zött Deem et al. (2007) rá mu tat, az „új me ne dzser iz mus” meg je le né se az eu ró pai

fel sõ ok ta tás ban. 

A „me ne dzser iz mus” a köz szfé rá ban az 1980–1990-es év ti zed for du ló ján je lent

meg Eu ró pá ban, és le ága zá sa an nak a vál to zá si fo lya mat nak, amely nek so rán a bü -

rok ra ti zá ló dott „jó lé ti ál lam” vis  sza szo rult, s he lyét egy váll al ti ra ci o na li tás sal és el -

já rá sok kal szer ve zett kor mány zat igye ke zett fo ko za to san el fog lal ni. Jel sza vai a be -

avat ko zás-men tes ség, a cé lok ki tû zé se és az ér té ke lés vol tak. (Vö.: „az új ér té ke lõ

ál lam” – Kogan, 1992). A „ki sebb” és „ol csóbb” ál lam egy ben a köz szfé ra vis  sza szo rí -

tá sát is je len tet te a ma gán szfé rá val szem ben, ide o ló gi ai ala pot ad va és jel szót kre ál -

va az ál la mi pri va ti zá ci ók nak. A „li be rá lis szo ci a liz mus”, mely nek gyö ke rei Nagy-Bri -

tan ni á ban a 19. szá zad vé gi fabiánusokig nyúl nak vis  sza, 1990–2000 for du ló ján a

Blair-kormány ide o ló gi á já vá vált, és ter je dõ ben volt szin te az egész eu ró pai kon ti -

nen sen. A köz szfé ra magánosítása he lyett és mel lett a vál la la ti szer ve zés bõl át vett

és át ala kí tott esz kö zö ket kí sé rel te meg al kal maz ni az ok ta tás ügy ben, az egész ség -

ügy ben, il let ve a szo ci á lis szfé rá ban. A jó lé ti ál lam „tár sa dal mi fe le lõs sé gét” – mely -

nek kö te le zett sé gé re a bü rok rá cia szí ve sen hi vat ko zott – pi a ci szi mu lá ci ók vál tot ták

föl. A kor mány za tok ma nap ság nem „tár sa dal mi kö te le zett sé ge ik re” hi vat koz nak,

ha nem „pi a ci igé nyek re” a fel sõ ok ta tás ban is. E pi a ci igé nyek nek töb bek kö zött a

fel sõ ok ta tás is úgy tud meg fe lel ni, hogy „egyen le tes mi nõ sé get” pro du kál. Ez jog cí -

met te remt ar ra, hogy a kor mány za tok be avat koz za nak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

tar tal mi mun ká já ba, a „mi nõ sé get” kér ve szá mon raj tuk. 

Vé gül a kri ti kai ku ta tá sok föl hív ják a fi gyel met a vo nat ko zó hi va ta los do ku men -

tu mok meg je le né sé nek, szó hasz ná la tá nak, hang súly be li el to ló dá sa i nak je len tõ sé gé re.

(Codd, 1988; Wodak–Meyer, 2001) A bo lo gnai fo lya mat so rán leg in kább a cé lok és

fel ada tok fo lya ma tos mó do su lá sai nyil ván va ló ak. (Vö. a fo lya ma tot meg ala po zó kü -

lön fé le do ku men tu mo kat 1999 és 2007 kö zött.) Így emel ke dett pri o ri tás sá pél dá ul a

már em lí tett „mi nõ ség biz to sí tás” (Bergeni Köz le mény, 2003), így egé szült ki az ere de -

ti leg két sza ka szú nak ter ve zett fel sõ ok ta tás há rom sza ka szú vá az ál tal, hogy a dok to -

ri kép zést is be ik tat ták a sza ka szok kö zé. (Ber li ni Köz le mény, 2003) 2001–2003
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között így raj zo ló dott ki egy ér tel mû tö rek vés ként a bo lo gnai fo lya mat cél ja, az Eu -

ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ki ala kí tá sa. A Sor bonne -i Nyi lat ko zat az eu ró pai fel sõ ok ta -

tá si rend szer har mo ni zá ci ó já ról be szél; a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ki nyi lat koz tat ja, hogy

lé te zik „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség”; a Prá gai Közlemény pe dig in for má ci ós tár sa da -

lom ról be szél. 

Et tõl el té rõ en a Ber li ni Köz le mény az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség rõl mint meg -

va ló sí tan dó tö rek vés rõl be szél, és ki cse ré li a ki fe je zé se ket: tér (space) he lyett tér sé -

get (area) hasz nál. Et tõl kezd ve a bo lo gnai fo lya mat cél ja egy re meg fog ha tób bá vá lik:

az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ki épí té se, az odá ig tör té nõ el ju tás (mi köz ben a fél -

hi va ta los iro da lom ban már föl tûn nek olyan ki fe je zé sek, mint „kre a ti vi tás”, „tu dás -

tár sa da lom” is. (Vö.: Reichert, 2006; EUA, 2007a) 2003-tól meg vál to zik e do ku men tu-

mok ne ve (nyi lat ko zat he lyett csu pán közlemény), meg vál to zik a kül sõ

meg je le né sük is (2003-tól egy sé ges bo rí tót kap nak, és vi lá gos sá vá lik, hogy az új já a la -

kult Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség ad ja ki õket). Eköz ben meg vál to zik és szi lárd for -

mát ölt a nyi lat ko za tok és közlemények mö göt ti hát tér mun ka. (Lásd pél dá ul Trends
I–II kont ra Trends III–V) Mind ez a ku ta tó nak azt su gall ja, hogy a bo lo gnai fo lya mat

hi va ta li hát te re meg szi lár dult. A bo lo gnai fo lya ma tot szán dék nyi lat ko za tok he lyett

kor mány za tok fö löt ti köz tes szer ve zet (az EUA) ko or di nál ja, amely egy re pon to sab -

ban kör vo na laz za nem csak a fo lya ma tot, de sa ját sze re pét is en nek irá nyí tá sá ban. 

 *  *  *

A bo lo gnai fo lya mat tal kap cso la tos iro da lom rö vid át te kin té sé nek ered mé nye -

képp meg ál la pít hat juk, hogy a bo lo gnai fo lya mat nem csak az eu ró pai fel sõ ok ta tás

át ala ku lá sá ról szól, ha nem – köz vet ve bár – az eu ró pai fel sõ ok ta tá si bü rok rá cia tér -

nye ré sé rõl is. A bo lo gnai fo lya ma tot ta nul má nyoz va a fo lya mat ba be vont szak ér tõk

azt kér de zik, hol tart most a fo lya mat, és mi lyen aka dá lyo kat kell le küz de ni, hogy

ere de ti cél ja i hoz kö ze lít hes sen. To váb bi érin tet tek – pél dá ul a hall ga tók vagy az ok -

ta tók – kri ti zál hat ják a re for mot, rá mu tat va a cé lok el hi bá zott vol tá ra vagy a meg va -

ló sí tás el lent mon dá sa i ra, a meg va ló su lás nem kí vá na tos ok ta tás ügyi és tár sa da lom -

po li ti kai kö vet kez mé nye i re.

A tár sa da lom ku ta tó – ezek tõl el té rõ en – azt kér de zi, ki vagy kik kez de mé nyez -

ték a bo lo gnai fo lya ma tot, ki vagy kik szer ve zik a re form moz gal mat, ki vagy kik irá -

nyít ják az ese mé nye ket és ko or di nál ják a te vé keny sé ge ket. A tár sa da lom ku ta tó,

mond juk, „fe jé rõl a tal pá ra” ál lít ja a bo lo gnai fo lya ma tot, ami kor nem ma gát a fo lya -

ma tot né zi – még ke vés bé a ró la szó ló vagy ve le kap cso la tos iro dal mat –, ha nem

azo kat, akik ír ták, akik ter jesz tik. A bo lo gnai fo lya mat az ál tal vá lik tár sa da lom ku ta -

tá si prob lé má vá, hogy ke res sük és meg ta lál juk azo kat, akik rõl ma ga a fo lya mat szól.

A mo dern fel sõ ok ta tás kulcs sze rep lõi az ún. köz tes szer ve ze tek. Ró luk azon -

ban egy elõ re még ke vés ku ta tás ol vas ha tó. Mint egy ko ráb bi elem zé sünk ben

(Kozma–Rébay, 2006) meg ál la pí tot tuk, en nek több oka is van. A köz tes szer ve ze tek

– leg alább is Kö zép-Eu ró pá ban – más bü rok ra ti kus szer ve ze tek hez ha son ló an rej tõz -

kö dõek. Ki fej lesz tik sa ját nyel ve ze tü ket, s ez zel meg ha tá roz zák a „be ava tot tak” kö rét.

A dön té sek ben pe dig köz re mû köd nek, jól le het a dön té sek fe le lõs sé gét nem õk vi -
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se lik, ha nem de le gál ják a jo go sul tak nak (a bo lo gnai fo lya mat ese té ben pél dá ul a

nem ze ti kor má nyok nak). 

Így kö ze lít ve a bo lo gnai fo lya mat hoz, va la men  nyi fön ti kri té ri u mot meg ta lál -

hat juk. A be ava tot tak kö re má ra ki fej lesz tett egy olyan nyel ve ze tet, ame lyet csak

õk hasz nál nak, és amely nek az ér té se a be ava tott ság je le. A dön té sek az egész fo lya -

mat so rán bi zony ta la nok, nem tud ni pon to san, me lyik dön té si pon ton ki mit mi ért

ha tá ro zott. Ez fo lya ma to san féllegitimitást okoz, hi szen a köz tes szer ve ze tek nek

nincs tör vé nyes jo go sult sá guk be le szól ni az egyes ok ta tá si kor mány za tok po li ti ká já -

ba; kez de mé nye zé se ik és ja vas la ta ik csak ak kor vál nak le gi tim mé, ha a nem ze ti tör -

vény ho zás ok el fo gad ták (vagy ha a nem ze ti kor mány za tok ha tás kö rén be lül ma rad -

nak). A rej tõz kö dést ép pen a transzparenciára tö rek vés, a szán dék meg mu ta tá sa

nö ve li. Men nél több do ku men tum ke rül nyil vá nos ság ra, az érin tet tek an nál in kább

ezek re fi gyel nek, nem pe dig azok ra, akik nyil vá nos ság ra hoz zák õket. Mind ezt ki -

egé szí tik az ok ta tás po li ti ká ból, töb bek közt az 1960-as évek ame ri kai ana li ti kus ne ve -

lés fi lo zó fi á já ból is mert moz gó sí tó jel sza vak. Kö zü lük a leg is mer teb bek az „eu ró pai

fel sõ ok ta tá si tér ség”, va la mint ma ga a ki fe je zés: bo lo gnai fo lya mat. 

Akik fel sõ ok ta tá si szer ve zet ku ta tás sal, kü lö nö sen bü rok rá cia ku ta tás sal fog lal -

koz nak, a kö vet ke zõ évek ben nyil ván a bo lo gnai fo lya ma tot is fel fog ják tün tet ni ku -

ta tá si pri o ri tá sa ik kö zött. E szer ve ze tek ben ké szül a jö võ fel sõ ok ta tá si po li ti ká ja,

töb bek kö zött a bo lo gnai fo lya mat. Meg is me ré sük höz já ru lunk hoz zá ak kor, ha a

kon ti nens egy-egy ré gi ó já ban – ese tünk ben Kö zép-Eu ró pá ban – föl tár juk a fel sõ ok -

ta tá si re form sa já tos sá ga it. 
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Ruth Keeling

A bo lo gnai fo lya mat vizs gá la ta me net köz ben 1

A bo lo gnai fo lya mat az el múlt évek so rán az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend sze rek át ala -

kí tá sá nak leg fon to sabb re fe ren cia pont já vá nõt te ki ma gát. A nem ze ti kor mány za tok

for má lis meg egye zé sén ala pu ló cse lek vé si terv negy ven eu ró pai or szág ban a fel sõ ok -

ta tá si vi ták és a re for mok szá má ra ke re tet szol gál ta tott. A bo lo gnai fo lya mat pél da

nél kü li vál to zá so kat ko or di nál a nem ze ti fel sõ ok ta tá si rend sze rek po li ti ká já ban, il -

let ve a kon zul tá ció in no va tív for má it in téz mé nye sí ti az egész fel sõ ok ta tá si szek tor -

ban. Az utób bi öt év ben be kö vet ke zõ gyors fej lõ dés el le né re több fel sõ ok ta tá si in -

téz mény nem kö te le zõ dött el ak tí van a re for mok és az ál ta luk ge ne rált imp li ká ci ók

mel lett. (CEC, 2003) Az egyet ér tés hi á nya egy re nyil ván va lób bá vált a fe lül rõl le fe lé

in du ló po li ti kai prog ra mok és azok re cep ci ó ja kö zött, el sõ sor ban ka ri, ad mi niszt ra tív

és hall ga tói szin ten. (Reichert–Tauch, 2003:86–87; ESIB, 2003:7; Kwiek, 2004:2)

Ez a di ver gen cia alap ja le het egy ala po sabb vizs gá lat nak, hogy az imp le men tá ció

gya kor la ti kér dé sei mö gé te kint hes sünk. Sür gõs igény ér zé kel he tõ a bo lo gnai fo lya -

mat olyan ku ta tá sá ra, amely az in téz mé nyi gya kor lat és a po li ti kai vi ta kö zöt ti el -

lent mon dá so kat tár ja föl. 

A bo lo gnai fo lya mat tu do má nyos ku ta tá sát több gya kor la ti és kon cep tu á lis

prob lé ma ne he zí ti, ami ne héz zé te szi a po li ti kai szfé ra ku ta tá sát. A bo lo gnai fo lya -

mat – mely az új irá nyí tá si for mák, il let ve az ok ta tás ki ala kí tá sá nak tá mo ga tó ja – ne -

he zen meg fog ha tó ku ta tá si té ma. E ta nul mány be mu tat ja a bo lo gnai fo lya mat kva li -

ta tív ku ta tá sá nak né hány el mé le ti és mód szer ta ni ne héz sé gét. Az a cé lunk, hogy

rá mu tas sunk az „et nog rá fi ai” jel le gû eset ta nul mány elõ nye i re, ami esz kö ze le het a

po li ti kai-dön tés ho zá si fo lya ma tok ta nul má nyo zá sá nak. Be mu tat juk az et nog rá fi ai

meg kö ze lí tés mint szem lé let és mód szer hasz nát.2 (Bell, 2001:1) Sze ret nénk be mu -

tat ni, hogy a részt ve võ ku ta tás szá mos hát rá nya el le né re je len tõs és idõ sze rû hoz zá -

já ru lás az ok ta tás po li ti kai fo lya ma tok meg ér té sé hez.

1 A „Locating ourselves in the ‘European Higher Education Area’: investigating the Bologna

Process in practice” című tanulmány szerkesztett fordítása. (http://www.eps net.org/2004/pps/keel -

ing.pdf)

2 „Etnográfiai megközelítés” alatt helyi kutatói részvétellel történő speciális kutatói módszert kell

érteni. A kifejezést nem az általánosan elterjedt értelemben használja a szerző. – A szerk.
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A BO LO GNAI FO LYA MAT IRO DAL MA

A ren del ke zés re ál ló ha tal mas és vál to za tos do ku men tum anyag, il let ve a hon la pok

és a kom men tá rok so ka sá ga el le né re a bo lo gnai fo lya mat ke vés sé van ku tat va. Ez

rész ben an nak tu laj do nít ha tó, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tás po li ti kai ku ta tá sa elég gé

kez det le ges. (Adam, 2001; Nóvoa–Lawn, 2002; Nóvoa, 2002) Az eu ró pai kompara-

tisztika adott nak vet te a nem ze ti rend sze rek lé te zé sét (Enders, 2004:361;

Nóvoa–Lawn, 2002:1), s csak újab ban kezd ték fel tár ni a fel sõ ok ta tás nem zet kö zi vé

vá lá sá nak ten den ci á it (Teichler, 1996; Callan, 2000; Stier, 2004), il let ve kü lönb sé -

get ten ni pél dá ul a nem zet kö zi cse re kap cso la tok és a globalizációs fo lya ma tok kö zött.

(Scott, 1998:122; Scott, 2000; Yelland, 2000; Enders, 2004:365–370; Denman, 2002)

A fel sõ ok ta tás nem ze ti ke re tek köz ti ku ta tá sát a he lyi po li ti kai aktorok és az Eu ró -

pai Unió egy aránt tá mo gat ta, hi szen az ok ta tás dek la rál tan nem ze ti fe le lõs ség ben

ma radt (lásd pél dá ul az 1992-es Maastrichti Szer zõ dést vagy a 2003-as al kot mány ter -

ve zet III. 182 szá mú cik ke lyét). A fel sõ ok ta tás európanizálódása csak las san és alig

ész re ve he tõ en folyt, el sõ sor ban a transz na ci o ná lis tu do má nyos és po li ti kai há ló za to -

kon, a hall ga tói mo bi li tá son és az uni ós fi nan szí ro zá sú együtt mû kö dé si pro jek te ken

ke resz tül (je len leg ezek több sé ge a Socrates- és Tempus-programokon ke resz tül

ke rül tá mo ga tás ra). A ku ta tók és az in téz mé nyek kö zöt ti egy re sû rûbb kap cso lat in -

dí tot ta el a fel sõ ok ta tás európanizálódását. Azon ban meg fe le lõ jo gi és ok ta tás po li ti -

kai ke re tek nél kül az európanizálódás to vább ra is el ke rül te a ku ta tók ér dek lõ dé sét.

A tu do má nyos ér dek lõ dés hi á nya mi att a bo lo gnai fo lya mat to vább ra sem vált ku ta -

tá si té má vá. 

A ku ta tók fi gyel mét az 1999-es bo lo gnai dek la rá ció és an nak al kal ma zá sa kel -

tet te föl (bár je len tõs kü lönb sé gek vol tak az or szá gok kö zött). Két fõ irányt kü lön -

böz tet he tünk meg: az egyik in kább a gya kor la ti rész le tek re kon cent rál, míg a má sik

in kább kri ti zál. Az egyik pers pek tí va sze rint a bo lo gnai fo lya mat vá lasz a glo bá lis ki -

hí vá sok ra, s ez a ku ta tás ál ta lá ban az imp le men tá ci ót vizs gál ja, hoz zá já rul va ez zel a

Bo lo gna -po li ti kák ki dol go zá sá hoz is. Az ér dek lõ dõ köz vé le mény nek szó ló Bo lo gna -

írá sok ne megy szer kon fe ren ci á kat ké szí te nek elõ vagy ered mé nyez nek; így egyút tal

be fo lyá sol ják az eu ró pai szin tû po li ti kai fo lya ma to kat. A fo lya mat ról szó ló át fo gó el-

em zé sek kö zül leg in kább a re form elõ re ha la dá sá ról szó ló je len té sek, a nem ze ti szin -

tû be szá mo lók és a nem zet kö zi tár gya lá sok (pél dá ul Zgaga, 2003; a Trends I–III

[1999, 2001, 2003]; il let ve a Bo lo gna -sze mi ná ri u mok 2002–2003) köz is mer tek. Szer -

zõ ik el sõ sor ban a kér dõ íves adat gyûj té sek ered mé nye i re és az érin tett fe lek ál tal

meg fo gal ma zott ál lás pont ok ra ha gyat koz tak. Nagy szá mú szer ve zet és in téz mény fo -

gal maz ta meg ok ta tás po li ti kai meg ál la pí tá sa it, és küld te el je len té se it az eu ró pai

fó ru mok nak. A re for mok elõ re ha la dá sá nak elem zé se jel zé se ket ad az eu ró pai fel sõ -

ok ta tás hely ze té rõl. Hi ány zik be lõ lük az el mé le ti és kri ti kai pers pek tí va (Nóvoa,

2002:150; Nicoll–Edwards, 2004:53), il let ve rit kán kap cso lód nak idõ sze rû po li ti ka -

tu do má nyi vagy egyéb tár sa da lom tu do má nyi vi ták hoz.

A bo lo gnai fo lya mat kri ti kai meg kö ze lí té se – et tõl el té rõ en – úgy te kint a re -

form ra, mint az eu ró pai fel sõ ok ta tás egy még ki for rat lan ví zi ó já ra. (McLaughlin,

2000) Ezek a ku ta tók fel hív ják a fi gyel met ar ra, hogy a bo lo gnai fo lya mat a fel sõ ok -

ta tás pi a ci ér tel me zé sé nek tér nye ré se. Az EU lis  sza bo ni prog ram ja sze rint „a vi lág
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leg ver seny ké pe sebb tu dás ala pú gaz da sá gát” kí ván ják lét re hoz ni. E re to ri ka sze rint a

fel sõ ok ta tás el sõd le ges cél ja, hogy a vál lal ko zó szel le met és az önál ló sá got ter jes  sze

el (Edwards, 2002; Nóvoa, 2002:142), ami vel ugyan ilyen mun ka erõ tí pus ne vel he tõ

(Castells, 1998:341) az eu ró pai gaz da ság szá má ra. Több szer zõ kri ti zál ja ezt a Bo lo -

gna -re to ri kát vélt vagy va lós ha tá sa mi att, me lyet az aka dé mi ai ér té kek re gya ko rol.

Kri ti ká juk be kap cso ló dik ab ba a vi tá ba, amely a glo bá lis fo lya ma tok, a nem zet kö zi

tren dek és egyez mé nyek (pél dá ul GATS) fel sõ ok ta tá si ha tá sá ról vi lág szer te fo lyik.

(IFCP 2000; ESIB-jelentések 2004; van Damme, 2002) E kri ti kák mö gött az eret nek ség

vád ja bú jik meg, amely sze rint a bo lo gnai fo lya mat sza kít az egye tem (sok szor mi ti -

zált) ha gyo má nya i val. (Lásd Hirtt, 2003; Gibbs, 2004) Van konst ruk tív kri ti ka is,

amely a Bo lo gna -do ku men tu mok ve zér esz mé i nek el lent mon dá sa i ra mu tat rá. (Billig

et al., 1998) A kri ti kák ar ra hív ják fel a fi gyel met, hogy a „tár sa dal mi di men zió” és a

„nem zet kö zi ver seny ké pes ség” cél ja kö zött mi lyen fe szült sé gek ala kul hat nak ki.

(Lásd Athé ni Sze mi ná ri um 2003; Reichert–Tauch, 2003:99) A kri ti ku sok ag gá lyos -

nak ta lál ják, hogy a po li ti ku sok egy szer re hasz nál ják eze ket az egy más nak el lent -

mon dó ér ve ket, a po li ti kai do ku men tu mok pe dig olyan vi ta tott ki fe je zé se ket al kal -

maz nak, mint „tér ség”, „rend sze rek” vagy „eu ró pai di men zió”. (Lásd EAIE 1999;

Sultana, 2002)

Mind két ku ta tá si irány – Maguire és Ball (1994:270) kü lönb sé get tesz prob lé -

ma meg ol dó és prob lé ma al ko tó ku ta tás kö zött – a bo lo gnai fo lya mat cél ja i ra irá nyul:

fi gye lem mel kí sé rik azt, hogy mi lyen mér ték ben ér ték el a bo lo gnai fo lya mat cél ja it,

il let ve mi lyen mér ték ben kí vá na tos, hogy el ér jék õket. Mind két ku ta tá si irány úgy

te kint a fo lya mat ra, mint egy eu ró pai szin tû po li ti kai prog ram ra, amely nek kulcs -

szö ve ge i bõl ki ol vas ha tó az üze ne te. Mint min dig, itt is fel ve tõ dik, hogy a „po li ti kai

elem zé se ket a kom men tá rok és a kri ti kák ural ják in kább, sem mint a ku ta tás”. (Ball,

1990:9 – idé zi Gale, 2001:380)

Ed dig azon ban ke ve sen vizs gál ták mély sé gé ben, elem zõ en és em pi ri ku san – s

nem anek do ták szint jén –, ho gyan ta pasz tal ják és ér tel me zik a „bo lo gnai fo lya ma -

tot” ma guk a fel sõ ok ta tók. A „jó gya kor lat ként” be mu ta tott „sikersztorik” mel lett (lásd

pél dá ul Zgaga) rit kán elem zik az esz mék ér tel me zé sét és ér vé nye sí té sét. (Angus,

2004) A ku ta tók ke vés ér dek lõ dést mu tat tak a „bo lo gnai fo lya mat tal” ös  sze kap csolt

„nem bo lo gnai” esz mék és cé lok elem zé se vagy ezen cé lok kö rü li al kuk és vi ták

iránt. Azt, aho gyan az in téz mé nyek a re form konk rét re a li tá sa i val bir kóz tak, ál ta lá -

ban csak mint he lyi meg va ló sí tást ke zel ték. Va gyis olyan ként, ame lyet szük sé ges le -

ír ni, de nem szük sé ges mély sé gé ben vizs gál ni és ele mez ni. Az in téz mé nyi gya kor la -

tok ról szó ló in for má ci ó kat ál ta lá ban kér dõ ívek kel gyûj tik, ami prob le ma ti kus,

hi szen eze ket az in for má ci ó kat „meg tisz tít ják” és „ki si mít ják” a szé les kör ben

hasz ná la tos Bo lo gna -je len té sek szá má ra. Az újab ban csat la ko zott or szá gok ku ta tói

egy re több fi gyel met for dí ta nak a he lyi és nem ze ti kér dé sek re, de ered mé nye ik, saj -

nos, nem jelennnek meg a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló eu ró pai szin tû vi ták ban. 

A prob lé ma rész ben a „po li ti ka csi ná lás” fel fo gá sá ban rej lik. A policy fo gal má nak

éve kig tar tó vi tái el le né re (Richardson, 1996; Walford, 2001a:2) – és a bo lo gnai fo -

lya mat kon zul ta tív po li ti ka al ko tá sa el le né re is – a po li ti ka ku ta tás el sõ sor ban a dön -

tés ho zás, a kodifikáció és az imp le men tá ció vizs gá la tát je len ti. (Lásd Enders,

2004:371; Gor don et al., 1997:7; Jenkins, 1997:31; Cerych–Sabatier, 1986:9; Wright–Shore,
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1995:27) Rá adá sul az eu ró pai fel sõ ok ta tás ese tén elem zé si szin tû prob lé ma is van,

hi szen a bo lo gnai re form a dön tés ho zást eu ró pai szint re he lye zi, míg az imp le men -

tá ci ót a nem ze ti kor mány za tok és az in téz mé nyek szint jé re. Így a nem ze ti szint bi zo -

nyos eset ben a „men  nye zet”, más kor meg a „föld szint”. A fe lül rõl le fe lé irá nyu ló

vizs gá la tok az ok ta tás po li ti ka ala ku lá sát raj zol ják meg, de nem fog lal koz nak a meg -

va ló sí tás rész le te i vel. (Lásd Enders, 2004:361) Ez zel szem ben a re form alul ról fel fe lé

tör té nõ vizs gá la tai ke vés fi gyel met for dí ta nak a he lyi prob lé mák eu ró pai szin tû ös  sze -

füg gé se i re. A po li ti ka for má lás ilyen szint be li és idõ be li kü lön vá lasz tá sa von zó, de a

ku ta tó kat le egy sze rû sí té sek re kész tet he ti.

A po li ti ka for má lás ilyen meg kö ze lí té sét ma ga a bo lo gnai fo lya mat tá mo gat ja.

Hi szen a Bo lo gna -po li ti kák kö rü li dis kur zust az Eu ró pai Bi zott ság irá nyít ja, amely a

vál to zá sok eu ró pai di men zi ó ját fo lya ma to san hang sú lyoz za. A bo lo gnai fo lya ma tot a

Bi zott ság és a nem ze ti kor má nyok egy aránt úgy fog ják fel, mint kon ti nen tá lis lép té -

kû tör té ne lem for má lást (Lásd Peterson–Bomberg, 1999:10), a „nyi tott ko or di ná ció”

mód sze re és a lis  sza bo ni prog ram pe dig a fo lya mat szupranacionális jel le gé re hív ja

fel a fi gyel met. (Lásd Dale, [meg je le nés alatt]:344) Az „eu ró pai ví zió” ál lan dó

hang sú lyo zá sa és az „erõs eu ró pai szin tû kon szen zus ról” vagy „egy han gú tá mo ga tás -

ról” szó ló be széd el ta kar ja a vég re haj tás kü lön bö zõ sé ge it. (Nóvoa, 2002:148) A rész -

ve võk leg több ször mint „tár sa sá gok, ügy nök sé gek vagy in téz mé nyek kép vi se lõi je -

len nek meg és nem mint egyé nek”. (Haahr, 2004 – idé zi Dale, [meg je le nés

alatt]:12) Az olyan részt ve võk, akik ki emel ke dõ sze re pet ját sza nak a fo lya ma tok irá -

nyí tá sá ban – pél dá ul tu dó sok vagy po li ti ku sok –, el sõ sor ban eu ró pai, va gyis

szupranacionális szin ten te vé keny ked nek. Az ok ta tás po li ti ka ki dol go zá sa fel té te lez -

he tõ en az eu ró pai szin tû meg be szé lé se ken és kon fe ren ci á kon tör té nik, aho va a

részt ve võk meg hí vást az eu ró pai szin tû kép vi se le tek ré szé rõl kap nak. Ezek a nem -

zet kö zi kon fe ren ci ák von zó ku ta tá si té mák le het nek, kü lö nö sen, ha ott mind járt

po li ti kai dön té sek is szü let nek. 

Az eu ró pai di men zió hang sú lyo zá sát min den szin ten ál ta lá nos el vek kel („in di -

ká to rok”, „ál ta lá nos deszkriptorok”) pá ro sít ják, ami az egye di kü lönb sé gek el ha nya -

go lá sát ered mé nye zi. Ezért a bo lo gnai fo lya mat vizs gá la tá ban egy re in kább szük ség

van egy fel fe lé irá nyu ló szem lé let re, hi szen még is csak na gyon ke vés részt ve võ ta -

pasz tal ja a fo lya ma tot eu ró pai szin ten. A fo lya mat al kal ma zá sa a fel sõ ok ta tás min -

den na pos gya kor la tá ban és dis kur zu sá ban tör té nik. Eu ró pa-szer te fó ru mok szá za in

for dít ják le a gya kor lat ra a Bo lo gna -po li ti ká kat. Ball (1994:19) sze rint „a po li ti kai

szö ve gek nyers és el vont egy sze rû sé gé nek le for dí tá sa in te rak tív és fenn tart ha tó

gya kor la tok ra al ko tó gon dol ko dást, le le mé nyes sé get és al kal maz ko dó ké pes sé get fel -

té te lez”. A bo lo gnai fo lya ma tot a he lyi po li ti kák ba ágyaz zák és a he lyi kö rül mé nyek -

hez iga zít ják. Akik a bo lo gnai fo lya ma tot be fo lyá sol ják, fe le lõ sek eze kért a he lyi re a -

li tá so kért is, akár a nem ze ti kor má nyok tag jai, az Eu ró pai Bi zott ság kép vi se lõi vagy

– sok kal ke vés bé lát ha tó an – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek há ló za tá nak tag jai. Fon tos

len ne, hogy az elem zé sek fel tár ják eze ket a he lyi té nye zõ ket.

Mind ez zel nem azt akar juk mon da ni, hogy az imp le men tá ci ós vizs gá la tok szá -

mát kel le ne meg nö vel ni. (Maguire–Ball, 1994; Enders, 2004; Cerych–Sabatier, 1986)

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze re pe ugyan is nem egy sze rû en csak a re for mok imp -

le men tá ci ó ja. A bo lo gnai re form olyan fo lya mat, ame lyet Eu ró pa-szer te ak tí van be -
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fo lyá sol tak a he lyi ér tel me zé sek, stra té gi ák és al kuk. Bár a po li ti kák ki ala kí tá sá ban

és le gi ti má ci ó já ban a po li ti kai eli tek fon tos sze re pet ját sza nak (Angus, 2004), ma gát

a fo lya ma tot a tör vé nyek gya kor la ti al kal ma zá sa ha tá roz za meg. A min den na pos gya -

kor lat szin tén „po li ti ka-al ko tá si kon tex tus”. (Bowe et al., 1992) A hi va ta los po li ti kai

dis kur zus és a gya kor lat ba ül te tett po li ti ka egy szer re hat – ak kor is, ha né hány fel -

sõ ok ta tá si in téz mény po li ti ka i lag inak tív nak lát szik. Amit Ball (1994:20) „kre a tív

nem-imp le men tá lás nak” hív, jel lem zõ le het, és rej tett kri ti ká nak te kint he tõ. A né ma

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mély ha tást gya ko rol hat nak a fo lya mat ra. A po li ti kai ak-

torok min den na pos be vo nó dá sát a bo lo gnai fo lya mat ba, il let ve nor má i nak for má lá sá ba

ed dig még nem ele mez ték meg fe le lõ en. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT KU TA TÁ SA 

Az et nog rá fi ai ku ta tás le he tõ vé te szi a kü lön bö zõ po li ti kai aktorok fel sõ ok ta tá si po li -

ti ká hoz va ló eset le ges vagy ál lan dó vi szo nyu lá sá nak fel tá rá sát, még pe dig a min den na pos

gya kor lat vizs gá la tá val. Ha az át fo gó meg fi gye lé se ket mély in ter júk kal, fó kusz cso por -

tos meg kér de zé sek kel és do ku men tum elem zés sel pá ro sít juk, ak kor ezek rá vi lá gít -

hat nak ar ra, hogy a kulcs sze rep lõk a bo lo gnai fo lya ma tot ho gyan ka rol ják fel, ad nak

ne ki ér tel met és al kal maz zák he lyi szin ten; il let ve ho gyan he lye zik el ma gu kat és

in téz mé nye i ket a po li ti kai aré ná ban az új Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ben. A be -

szá mo ló kon ke resz tül a ku ta tó meg tud ja vi lá gí ta ni, mi lyen mér ték ben ké pe sek a

han ga dó meg fo gal ma zá sok meg vál toz tat ni az adott ok ta tá si gya kor la tot, amely új ra -

cím ké zés sel és új ra cso ma go lás sal áll el lent. (Walford, 2001a:3) Mind ez in for mál hat -

ja a ku ta tó kat ar ról, men  nyi re bi zony ta la nok azok a je len té sek, ame lyek az tán ala pul

szol gál nak a szé les kö rû tren dek mé ré sé nek és in terp re tá lá sá nak. A be lül rõl ér ke zõ

be szá mo lók fel tár hat ják a bo lo gnai fo lya mat nem szán dé kolt kö vet kez mé nye it és a

po li ti kai do ku men tu mok el lent mon dá sa it. A részt ve võ ku ta tás le he tõ vé te szi az ún.

„po li ti kai ku dar cok” és a po li ti kai el len ál lás vizs gá la tát. (Lásd Ball, 1994a:3;

Bache–Taylor, 2003; Burawoy, 286–287) A fent is mer te tett kér dé sek a bo lo gnai fo -

lya mat kri ti kai szem pont ból tör té nõ meg ér té sé ben re le ván sak, akár prob lé ma meg -

ol dó, akár prob lé ma al ko tó szem lé let tel ku ta tunk. 

Az et nog rá fi ai meg kö ze lí tés nek van nak sa já tos ku ta tá si prob lé mái, ha olyan

szét tö re de zett po li ti kai fo lya mat ra al kal maz zuk, ami lyen a bo lo gnai fo lya mat. Pél -

dá ul a bo lo gnai fo lya ma tot ne he zen le het ne „spe ci fi kus, egye di, jól kö rül ha tá rolt

rend szer nek” (Stake, 2000:436 – idé zi Pat ton, 2002:497) föl fog ni, dif fúz ter mé sze -

té bõl adó dó an ne he zen le het meg ha tá roz ni, hogy ép pen most mit is je lent. A bo lo gnai

fo lya mat ál tal (erõt le nül) han goz ta tott Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség föld raj zi lag

Orosz or szág tól az Egye sült Ki rály sá gig, il let ve Nor vé gi á tól Spa nyol or szá gig hú zó dik.

Ezek a föld raj zi re fe ren cia pon tok gyor san vál toz nak: az 1998-as Sor bonne -i Nyi lat ko -
zat alá írá sa óta for má li san is több ször bõ vül tek. Ugyan ak kor a fo lya mat azon or szá -

gok fel sõ ok ta tá sá nak re form ja it is be fo lyá sol ta, ame lyek még nem csat la koz tak,

vagy ké sõbb fo lya mod tak tag sá gért. (Lásd Bu ka res ti kon fe ren cia 2003) Túl mind -

ezen, az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség nem is föl tét le nül föld raj zi fo ga lom. In kább a

fel sõ ok ta tá si szer ve ze tek és in téz mé nyek olyan há ló za ta, ame lyek át ível nek kü lön -
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bö zõ szin te ken, és ame lyek az alá író kor mány za tok szint je alatt szö võd nek. Az Eu -

ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség nek nincs föld raj zi kö zép pont ja (bár az olyan he lyek,

mint Brüs  szel, tény le ge sen be fo lyá so sab bak), il let ve súly pont jai ál lan dó an vál toz nak

és ván do rol nak. Castell sze rint az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség nem a „he lyek tér -

sé ge”, ha nem az „áram lá sok tér sé ge”. (Castell, 1996) Ilyen hely meg ha tá ro zás sal

azon ban egy et nog rá fus nem igen tud mit kez de ni. 

Rá adá sul, mint az a bo lo gnai fo lya mat meg je lö lés bõl is ki de rül, fo lya mat ról van

szó. Ez nem csak azt je len ti, hogy a kü lön bö zõ or szá gok meg ha tá roz hat ják sa ját idõ -

ke re tü ket a re form szá má ra, ha nem azt is, hogy az 1999-es for má lis el in dí tás óta az

egész prog ram is fo lya ma to san mó do sul. A fo lya mat több do ku men tum ban fo gal ma -

zó dott meg, ma gá ban fog lal va az olyan már lé te zõ esz kö zö ket is, mint ami lyen az

ECTS, vagy az olyan nyi lat ko za to kat, mint ami lyen a Sor bonne -i Nyi lat ko zat (1998),

il let ve a Mag na Char ta Universitatum (1988). A kor mány kö zi kon fe ren ci ák so ra – mint

ami lyen pél dá ul a prá gai (2001) vagy a ber li ni (2003) volt – újabb és újabb cé lo kat

ad tak hoz zá a már meg lé võk höz, ami vel több szem pont ból is vál toz tat ták, ár nyal ták

a kez de ti cé lo kat és a már meg ál la pí tott pri o ri tá so kat. Va gyis itt nem egyet len „kez -

de mé nye zés rõl” vagy „kez dõ pont ról” van szó, ha nem fo lya ma tos vál to zás ról. Ez

meg ne he zí ti a bo lo gnai fo lya mat ide jé nek meg ha tá ro zá sát.

A bo lo gnai fo lya mat tar tal má nak meg fo gal ma zá sa szin tén nem kön  nyû. A bo lo gnai

fo lya mat je len leg több kü lön bö zõ, de egy más ba fo nó dó vi tá ból áll – a kép zé si struk -

tú ra, a mi nõ ség biz to sí tás, a dip lo mák köl csö nös el is me ré se, a mo bi li tás és az eu ró -

pai tan terv kér dé se i rõl –, ami csak la zán fo nó dik ös  sze a mi nõ ség, a ver seny ké pes ség

és a globálizáció re to ri ká já val. Így nem meg le põ, hogy a Bo lo gna -do ku men tu mo kat

so kat kri ti zál ták a tisz ta és vi lá gos fo gal mak hi á nya mi att. (EAIE 1999:2) A dis kur -

zus pon tat lan és meg ha tá ro zat lan ter mi no ló gi á ra épül, amely az eu ró pai fel sõ ok ta -

tást egy szer re mu tat ja be úgy, mint már lé te zõ és jö võ be li célt, il let ve olyan föld raj -

zi te rü le tet, amely kü lön fé le rend sze re ket fog lal ma gá ban, és ugyan ak kor kü lön ál ló

or szá go kat kö zös fel sõ ok ta tá si iden ti tás sal. Mint Puchala ele fánt já nál, a bo lo gnai fo -

lya mat ese té ben is az, hogy mi bõl áll a fo lya mat, asze rint vál to zik, hogy hon nan néz -

zük. (Lásd Puchala, 1972) Így a fo lya mat ér tel me zé se meg akad azo kon a meg ol dat lan

vi tá kon, ame lyek az Eu ró pai Uni ó ról és az Eu ró pa-kon cep ci ó ról szól nak. Bár a bo lo gnai

fo lya ma tot úgy tart juk szá mon, mint eu ró pai le ha tá ro lá sú „po li ti kai te rü le tet”, ez

ugyan ak kor bár mely nem zet elõtt nyi tott. Eberlein és Kerwer (2004:126) sze rint is

olyan tér ség, ame lyet ne he zen le het em pi ri ku san ku tat ni. 

Ne héz de fi ni ál ni a bo lo gnai fo lya ma tot az em pi ri kus ku ta tás szá má ra azért is,

mert szé les kö rû és vál to zó „stakeholder”-ekkel szá mol. Zgaga (2003:15) hív ja fel a

fi gyel met azon egyé nek szá za i ra, akik részt vesz nek a pán eu ró pai Bo lo gna -sze mi ná -

ri u mo kon a 2001–2003-as „follow-up” idõ szak ban, s akik kü lön bö zõ ér de ke ket és

in téz mé nye ket kép vi sel nek. Lawn és Linguard (2002) sze rint az eu ró pai ok ta tá si

tér ség nem más, mint a „mun ka transz na ci o ná lis szfé rá ja” a po li ti kai eli tek szá má ra,

ahol az ok ta tást õk be fo lyá sol hat ják. Ezen sze rep lõk fel osz tá sa „kor mány za ti”, „hall -

ga tói”, „in téz mé nyi” és „mun kál ta tói” cso por tok ra (a Bo lo gna -do ku men tu mok ban)

el rej ti az ér dek cso por tok kö zöt ti sok szí nû vi szo nyo kat; il let ve el ta kar ja ér de ke ik fo -

lya ma tos új ra de fi ni á lá sát a kü lön bö zõ he lyek és aktorok kö zöt ti moz gás ban. Ezen

aktorok je len tõ sé ge és hoz zá já ru lá sa vál to zott az idõk so rán. A kor mány kö zi szint
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tu laj don képp a kor mány za ti kont roll vis  sza ál lí tá sát je len ti a transz na ci o ná lis ok ta -

tás ügy fe lett. Más meg kö ze lí tés ben vi szont olyan fo lya ma to kat ér vé nye sít, ame lyek

meg ha lad ják a nem ze ti szin tet, hi szen le he tõ vé te szik az egye te mek szá má ra, hogy

ha tá ro kon át íve lõ kap cso la to kat épít se nek ki más in téz mé nyek kel és köz vet le nül az

Eu ró pai Bi zott ság gal is. A bi zott sá gok, mun ka cso port ok és há ló za tok „új eu ró pai te re”

al kot má nyo san és tör vé nye sen még nem lé te zik – csu pán a föld rész re utal, ahol ez a

mun ka fo lyik. (Lawn–Liguard, 2002:292) Sen ki sem fel ügye li iga zán a fo lya ma tot, s

azt, hogy ki a re le váns „stakeholder”, fo lya ma to san új ra fo gal maz zák. Mind ez bo nyo -

lít ja az em pi ri kus ku ta tást.

A bo lo gnai fo lya ma tot ál lan dó föld raj zi, idõ be li és kon cep tu á lis vál to zás jel lem zi.

Bár et tõl iz gal mas té má vá vá lik, ugyan ak kor rend kí vül ne héz pon to san le ha tá rol ni a

fo lya ma tot mint a vizs gá lat tár gyát. Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség egye net le nül

for má ló dik, szá mos szubnacionális, nem ze ti és szupranacionális dön tés kö vet kez -

mé nye, és za var ba ej tõ en el té rõ kap cso la tok jel lem zik. A hi va ta los dis kur zust nem

az egy sze ri po li ti kai nyi lat ko za tok ha tá roz zák meg, ha nem ez zel együtt azok az

ad hoc po li ti kai kö zös sé gek, ame lyek az adott pil la nat ban ép pen ös  sze gyûl tek (pél -

dá ul Bo log ná ban, Graz ban, Ber lin ben, Prá gá ban, Salamancában, Gö te borg ban vagy

Brüsz  szel ben), és ame lyek ad hoc üze ne te ket ad nak ki. E policentrikus és tö re de -

zett fo lya mat nincs pon to san le ha tá rol va. A bo lo gnai fo lya mat mint a vizs gá lat tár gya

spe ci á lis ne héz sé ge ket je lent, hi szen a nyi tott és vég te len fo lya mat ne he zen fog ha -

tó meg a tér be li és tár sa dal mi egy sé gek ben gon dol ko dó et nog rá fi ai ku ta tó nak.

(Amit-Talai, 2000:5)

Ezt a prob lé mát nem kön  nyû meg ol da ni, és az et nog rá fu sok nak ha tá ro zot tak -

nak kell len ni ük, ami kor egy-egy tör té nést elem zés re ki vá lasz ta nak. Fel kell ad ni uk,

hogy olyan rep re zen ta tív eset ta nul mányt ké szít se nek, amely bõl ál ta lá nos kö vet kez -

te té se ket le het le von ni. Az adott ese tet nem le het mér le gel ni asze rint, hogy va jon

szi go rú an rep re zen ta tív, rá lá tást biz to sít a fo lya mat egé szé re és ké pes tá gabb té má -

kat is meg vi lá gí ta ni. (Pat ton, 2002:236–237; Burawoy, 1991:271–287) Szer ve ze tek,

in téz mé nyek (EUA, EUCOR, LERU) gyak ran tar ta nak igényt ar ra, hogy ál ta lá no san

ér vé nyes vé le ményt mond ja nak a bo lo gnai fo lya mat ról – a ku ta tónak azon ban kí vül -

ál lónak kell ma rad nia. Az eset ta nul mányt csak egye di sé gé ben le het ér tel mez ni, fel -

hasz nál va Deutsch (1953) vé le mé nyét a kom mu ni ka tív ha tá rok ról. Ezt iga zol ják az

ún. „he lyi ta pasz ta la tok”, a he lyi meg ha tá ro zó kap cso la tok; ugyan ak kor óva to san

kell ke zel ni eze ket a ha tal mi kap cso la to kat, mert ma guk is ala kít ják a fo lya mat ha -

tá ra it. (Agee, 2002:574)

A „lokalitást” a fel sõ ok ta tás ban rit kán le het jól kö rül ha tá rol ni. Ve gyük pél dá ul

az eu ró pai egye te me ket, ame lyek kü lön fé le disz cip lí nák ban vé gez nek ku ta tá so kat

– az internet se gít sé gé vel tart va a kap cso la tot –, szer vez nek nem zet kö zi kon fe ren -

ci á kat és a tu dás kö zös sé gé nek glo bá lis egye te mi há ló za ta it, ame lyek túl lé pik egy

adott hely ha tá ra it. Az eset ta nul má nyok csak rész ben ké pe sek rep re zen tál ni a hely -

ze tük bõl adó dó sok fé le sé get. (Bernard. 1979:226 ff) Barnard (1990) azon ban rá mu -

tat ar ra, hogy a mo dern et nog rá fi ai ku ta tás cél ja nem a „zárt kö zös sé gek” vagy az

„au ten ti kus cso por tok” fel ku ta tá sa, ha nem hogy fel tér ké pez zék a szám ba jö he tõ te -

re pe ket. (Bourdieu, 1979:226) A ku ta tók nak „ki fe lé” te kin tõ et nog rá fi ai szem lé let re

kell tö re ked ni ük. Ez szá mos eset ta nul mán  nyal jár hat, me lyek vagy a kulcs fon tos sá gú
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részt ve võ kön ke resz tül (Agee, 2002:575), vagy a kü lön bö zõ ese tek kö zös ele mei

(Marcus, 1995; Bell, 2001:3), vagy az ese tek jel leg ze tes el té ré sei ál tal (Pat ton

2002:235) kap cso lód nak ös  sze.

Ugyan ak kor az et nog rá fus ne héz sé gek kel néz het szem be, ami kor el tá vo lo dik a

tér be li le ha tá ro lá sok tól, ame lyek ré vén az in téz mé nyes po li ti ka és sa ját adat köz lõ ik

be azo no sít ha tók. A po li ti kai fo lya ma tok ku ta tá sát gyak ran el ke rül he tet le nül be fo -

lyá sol ják az ad mi niszt ra tív fel osz tá sok, ame lyek meg ha tá roz zák az adat köz lõk szer -

ve ze ti sze re pe it. Agrew (1994) rá mu ta tott ar ra, hogy mi lyen ne héz hely zet ben van -

nak a tu dó sok, ami kor mind kon cep tu á li san, mind pe dig a gya kor lat ban fölül pró bál nak

emel ked ni a nem zet ál lam korlátain. 

Olyan mód szer ta ni meg kö ze lí tés kell te hát, amely egy fe lõl ér zé ke li a he lyi kö -

tött sé ge ket, más fe lõl pe dig ér zé ke li az ál ta lá nost a he lyi kö zös sé gek ben. Az et nog -

rá fia jó esz köz er re. Pél dá ul gon do sab ban ké pes vizs gál ni egy-egy ér dek cso port tag -

ja i nak ver ti ká lis kap cso la ta it, ami a bo lo gnai fo lya ma tot na gyon is jel lem zi. Az ál tal,

hogy in kább a sze mé lyek re, mint az ál ta luk kép vi selt sze re pe ik re kon cent rál, fel tár -

hat ja az el hall ga tott té nye ket. Az ilyen et nog rá fia in kább a tény le ges kö zös sé gek kel

fog lal ko zik, mint el vont „tár sa dal mi egy sé gek kel”. Így ke vés bé vá dol ha tó az zal,

amit Scholte (2000:56–58) „mód szer ta ni territorializmusnak” hív. 

A KU TA TÁS PROB LÉ MÁI 

Még ab ban az eset ben is, ha a hely színt nagy já ból kör vo na laz ták, ma rad nak ku ta tá si

prob lé mák a te rep mun ka so rán

A fõ ne héz ség az adat köz lõk jó vá ha gyá sa. Az et nog rá fus igé nye – vi szony lag

struk tu rá lat lan (elõ re meg ren de zett) kö rül mé nyek, az adat köz lõk hos  szú tá vú el kö -

te le zett sé ge a bo lo gnai fo lya mat iránt, el sõ kéz bõl va ló meg fi gye lés – prob lé mát

okoz: a po li ti kai szer ve ze tek biz to sít va sze ret nék tud ni a po li ti ka i lag ér zé keny in -

for má ci ót, az egye te mek pe dig a sze mé lyes adat vé del met. (Walford, 1994:4;

Fitz–Halpin, 1994:35) Meg õriz ni az „iro da hol ding in for má to rok” név te len sé gét

gyak ran ne héz, és ta lán nem kí vá na tos is le het, ha olyan a pro jekt (fej lesz té si ja vas -

la tok). Az ilyen ku ta tás azért tûn het a po li ti ka sze rep lõi szá má ra fe nye ge tõ nek,

mert így ke vés bé ké pe sek el len õriz ni az ered mé nye ket. 

Kö vet ke zés képp egy ilyen ku ta tás ban va ló rész vé telt ko mo lyan mér le gel nek a

részt ve võk. Ha az el lent mon dá sos fej lesz té si ja vas la to kat akar juk ku tat ni, a po ten ci -

á lis részt ve võk va ló szí nû leg nem vál lal koz nak rá. Vi szont a sok kor lá to zás és fenn -

tar tás le he tet len né te szi a vizs gá la tot. A be le egye zés és a rész vé tel biz to sí tá sa vé -

gett a ku ta tó nak fo lya ma to san egyez tet nie kell; és a ku ta tó nak a ku ta tás min den

egyes lé pé sé nél fi gye lem be kell ven nie az eti kai kö ve tel mé nye ket. Aho gyan Bour-

gois meg jegy zi „a részt ve võ te rep mun ká ra is ki ter jed a be le egye zõ nyi lat ko zat ant -

ro po ló gi ai eti ká ja”. (Bourgois, 1991:121; Fielding, 1993:159)

Az et nog rá fus idõ vel „lát ha tat lan ná” vá lik. Ezért ar ra kell fi gyel nie, hogy az

adat köz lõk sza ba don dönt hes se nek a rész vé tel ük rõl. A ku ta tó nak el kell ke rül ni ük a

jog ta lan be to la ko dás lát sza tát, és meg kell pró bál ni uk a részt ve võ ket meg nyer ni a

pro jekt nek, il let ve be csü le te sen tá jé koz tat ni a ku ta tás cél ja i ról. A ku ta tó nak fi gye -
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lem be kell ven nie azt is, hogy mit tud fel aján la ni a pro jekt okoz ta „ké nyel met len sé -

gért” cse ré be an nak ér de ké ben, hogy a mun ka kap cso lat a részt ve võ fe lek szá má ra

köl csö nö sen elõ nyös nek bi zo nyul jon. (AAA 1998)

Egy bi zo nyos „hasz nos cél” szük sé ges le het an nak ér de ké ben, hogy eti ka i lag is

iga zol ja a szük sé ges sé gét an nak, hogy va la ki más em ber mun ká já ban részt ve võ ként

köz re mû kö dik. Mind azo nál tal az et nog rá fi ai ku ta tá sok egyik leg fõbb ne héz sé ge az

ér zé keny po li ti kai me zõ, mint pél dá ul az ok ta tá si re form, ami a ku ta tá si prog ram -

ban nincs elõ re rög zít ve. A részt ve võ meg fi gye lés mint mód szer so rán a ku ta tó ön -

ma gát esz köz ként hasz nál ja, hogy a tár sa da lom szá má ra tu dást hoz zon lét re. A ku ta -

tás – ál ta lá nos meg fi gye lé sek, in for má lis be szél ge té sek, fé lig struk tu rált in ter júk,

szó be li el be szé lé sek és cso port be szél ge té se ken ke resz tül – a ku ta tó és mun ka tár sai

kö zöt ti hos  szú tá vú, min den na pos di na mi kus együtt mû kö dés bõl fej lõ dik. (Geertz,

1998, 2001:107) Az et nog rá fi ai ku ta tás egy in duk tív, hermeneutikai fo lya mat, ami

szé le sí ti, mé lyí ti és új ra for mál ja a már ki ala kí tott ké pet. Aho gyan az ana li zá lás ve le -

já ró ja és for má ló ja a te rep mun ka fo lya ma tá nak, úgy tesz te lik az ér tel me zé se ket a

te re pen, és a részt ve võk ér dek lõ dé sük nek meg fe le lõ en ala kít ják a ku ta tás „fó ku -

szát”. (Maguire–Ball, 1994:282; Ball, 1991:184) Így a ku ta tás ter ve zé se kor meg kell

hagy ni a le he tõ sé get a vál toz ta tás ra: ez leg in kább va la mi fé le ter vet je lent ar ról, hogy

mi tör tén het a ku ta tás so rán. (Burgess, 1994:58. In: Troman, 2001:259) Ez a faj ta ru -

gal mas ság kü lö nö sen fon tos olyan gyor san vál to zó fo lya mat ta nul má nyo zá sá nál, mint

pél dá ul a bo lo gnai, ugyan ak kor ne héz le het „el ad ni” po li ti kai szer ve ze te ket, hi szen

azok a ku ta tás kez de té tõl fog va egy ér tel mû ma gya rá za tot igé nyel nek a ku ta tás vár -

ha tó hasz ná ról. A részt ve võ ku ta tás ki ter jedt kö ve tel mé nye i nek meg kell fe lel nie a

ku ta tás ban érin tet tek na pi mun ka ide jé vel. A bi za lom ki ala kí tá sa az adat köz lõk kel

a ku ta tás kri ti kus ré sze, de egy mun ka kap cso lat ban a részt ve võk kel va ló kap cso lat

kor lá to zód hat csu pán a vé le mé nyek ös  sze ve té sé re. Sok mú lik azon is, hogy a ku ta tó

ho gyan ké pes ma gát a ku ta tás ban „részt ve võ ként” ke zel ni. Ha a ku ta tót ki zár ják

egy szer ve zet vagy há ló zat le ve le zé si lis tá já ból, ki ke rül a vir tu á li san el ér he tõ mun -

ka kör nye zet bõl. Az el ér he tõ ség gyak ran in kább tár sa dal mi, mint tér be li kér dés.

(Fielding, 1993:166) Egy cso port tal va ló kö ze li kap cso lat más pers pek tí vák hoz va ló

hoz zá fé rést is le he tõ vé te het. (Garner, 2004; Clifford, 1997) Egy po li ti ka i lag szi go -

rú an sem le ges po zí ci ót azon ban fenn tar ta ni vagy nem le het sé ges (Whitty– Eduards,

1994), vagy eti kát lan. (Walford, 1994) Az egyen súly fenn tar tá sát be fo lyá sol ja a sze re -

pek „át ru há zá sa” is (Michrina–Richards, 1996:65–66; Sasford–Jupp, 1996:72; Wal-

ford, 2001:79) – azo ké a sze re pe ké, ame lye ket a ku ta tó je löl ki az adat köz lõk nek, és

ame lye ket az em be rek tu laj do ní ta nak ne ki. Pél dá ul egy egye te men az et nog rá fus

sze re pét szak ér tõ ként ke zel he tik a ki ala kí tott kap cso la to kért és in for má ci ó kért. Ez

a sze rep za var az egyik a sok sze mé lyes ki hí vás kö zül, ami vel az et nog rá fus szem be -

néz. Sok et nog rá fus ta pasz tal ilyen ne héz sé get. (Lareau, 1996:206) Egy olyan mun -

ka kör nye zet ben, ahol a leg több em ber egy mun ka kö ri le írás hoz iga zo dik és va la mely

szer ve zet tag ja, a részt ve võ meg fi gye lõ egy bi zo nyos he lyi el vá rás sal szem ben ké -

nyel met le nül érez he ti ma gát. (Narayan, 1993:674) Az et nog rá fi ai ku ta tó te vé keny ség

gyak ran tár sa dal mi szo ká so kat szeg meg, és a ku ta tó je len lé te a ma gán szfé rá ba va ló

be avat ko zás nak tûn het. (Fennell et al., 1988)
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Ez a hely zet min den részt ve võ szá má ra kel le met len le het. Az et nog rá fi ai ku ta -

tás sze mé lyes ki hí vá sa kü lö nö sen igaz olyan eset ta nul má nyok ra, ame lyek a bo lo gnai

fo lya mat ra vo nat koz nak, lé vén az egy tu do má nyos kö zös sé gen be lü li ku ta tás. Nem

csak az adat köz lõk tud nak töb bet sa ját tár sa dal mi és szak mai kör nye ze tük rõl. Eb -

ben az eset ben sok kal töb bet tud nak ma gá ról a ku ta tás ról is. A tu do má nyos kö zös -

ség tag ja ként az em ber sze mé lye sen is ré sze se a ku ta tó vi lág nak, és kény sze rít ve

fog ja érez ni ma gát, hogy szó ba hoz za en nek a hib rid sze rep nek az el lent mon dá sa it.

A tu do má nyos kö rök zárt sá gá ra va ló te kin tet tel pél dá ul a kri ti kus vé le mé nyek ké -

sõb bi szak mai kö vet kez mé nyek hez ve zet nek. Ez a hely zet az et nog rá fi ai mód sze rek

el fo ga dá sá nak szé le sebb vo nat ko zá sú kér dé sé re utal. A rész vé te li meg fi gye lést nem

min dig be csü li ma ga a ku ta tó kö zös ség. A tu do má nyos írás gyak ran ha nya gol ja ezt a

for mát, va la mint az élet tör té ne tet be mu ta tó narratívát, és in kább ré sze sí ti elõny ben

a szisz te ma ti kus ku ta tást. Ez vis  sza tük rö zõ dik a ter mé szet tu do má nyi ku ta tás ha -

gyo má nyá ban, ami fo lya ma to san pri vi le gi zált, szi go rú an ob jek tív ku ta tás. Ugyan ak -

kor az et nog rá fi ai ku ta tás – de fi ní ci ó ja sze rint – sze mé lyes jel le gû. Azt a tényt, hogy

az et nog rá fia a bo lo gnai fo lya mat tár sa dal mi je len té sét mu tat ja be pár be szé dek ben,

és azo kon ke resz tül van je len, nem a ku ta tó fe dez te fel, „így nem is le het min den -

tu dó”. (Narayan, 1993:679) A tár sa da lom tu do mány ok ban a ku ta tók nem csu pán fog -

nak egy da rab lak musz pa pírt, amit be le már ta nak az adott tár sa dal mi hely zet be,

hogy jó sol ja nak az el szí ne zõ dés rõl. (Fernell et al., 1998:64) Mind azo nál tal az et nog -

rá fi ai ku ta tást gyak ran bi zal mat la nul szem lé lik. Az zal, hogy az et nog rá fi ai ku ta tá sok

so rán ma guk az em be rek ke rül nek elõ tér be, és a ku ta tó köz ve tett mó don po li ti kai

kér dé sek kel fog lal ko zik, a po li ti kai elit és a kol lé gák tu do mány hoz va ló hoz zá já ru lá -

sa it nem te kin ti ér té kes nek. A le író részt ve võ-ku ta tás nem szán dék szik egy sze rû

meg ol dá so kat ad ni po li ti kai prob lé mák ra. Kö vet ke zés kép pen nem vonz ku ta tá si fi -

nan szí ro zást.

A KU TA TÁS HASZ NA 

Az et nog rá fi ai te rep mun ka idõ igé nyes, eti ka i lag ös  sze tett, szá mos sza bá lyoz ha tat lan

kor lá to zás sal jár, és al kal man ként az aka dé mi ai kö zös ség sem fo gad ja el szi go rú tu -

do mány nak. Ak kor mi ér tel me csi nál ni? Mit nyújt hat az et nog rá fia ah hoz, hogy meg -

ért sük a bo lo gnai fo lya ma tot?

Egyes vé le mé nyek sze rint az ilyen ru gal mas mód szer ta ni meg kö ze lí té sek va ló -

já ban azért szük sé ge sek, mert a bo lo gnai fo lya mat el mé le ti leg ne he zen meg fog ha tó,

„ké nyes” ügy. A kor mány zás in no va tív mód ja ként a bo lo gnai fo lya mat fél úton áll a

tisz ta tör vény ho zói in teg rá ció és a köz vet len együtt mû kö dés kö zött. (CEC 2001:2)

Az Eu ró pá ban je len lé võ komp ro mis  szum jel lem zõ je ként a po li ti kai fo lya ma tok nem

kön  nyen ér tel mez he tõk. Jenkins (1997:34) azt ja va sol ja, hogy bár mely po li ti kai fo -

lya ma tot egy szer re több fé le ku ta tás sal kel le ne meg kö ze lí te ni, hogy ké pe sek le -

gyünk meg ér te ni a po li ti ka kép zõ dést. Az et nog rá fia olyan vizs gá la ti el já rás a po li ti ka -

ku ta tás ban (Park, 1992; Fielding, 1993; Walford, 2001b:8), amely be to váb bi

tu do má nyok tech ni ká it le het be épí te ni. (Maguire–Ball, 1994; Pat ton, 2002:250–251)
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A 2003-as ber li ni kon fe ren cia fe jez te ki azt a szán dé kot, hogy a kö vet ke zõ né hány

év fo lya mán fel vál lal ja a bo lo gnai fo lya mat nagy ará nyú „lel tá ro zá si” fel ada tát. A részt -

ve võ meg fi gye lés ér té kes ered mé nyek kel já rul hat na hoz zá eh hez a fel adat hoz. A dis -

kur zus elem zést is ki le het hasz nál ni a vizs gá la tok bõ ví té sé re, s a dis kur zus el mé le ti

szak em be rek is egy re in kább fel is me rik az írott szö veg gel va ló ma ni pu lá ció fon tos -

sá gát, va la mint an nak je len tõ sé gét, hogy ho gyan fo gad ják az adott szö ve get (Cillia

et al., 1999:152; Scollon, 2001; Milliken,1999:240), tud ván azt, hogy a po li ti ka írók

nem tel je sen ké pe sek kont rol lál ni szö ve ge ik je len té sét. (Bowe et al., 1992; Ball,

1994b:18) Ha bár ma ga a dis kur zus a bo lo gnai do ku men tu mok ba szö veg sze rû en be -

épült, a vég re haj tás ban még nem fi gyel ték meg a ha tá sa it. Az ok ta tás po li ti kai szak -

ér tõk mé lyebb vizs gá ló dást igé nyel né nek ar ról, hogy a po li ti kai dis kur zust ho gyan

le het ma gya ráz ni és ér tel mez ni. (Edward et al., 1999:620) A bo lo gnai fo lya mat ese -

té ben pél dá ul olyan fo gal mak nak, mint a „mi nõ ség” vagy a „ru gal mas ság”, kü lön bö zõ

hely ze tek ben kü lön bö zõ je len té se ket tu laj do ní tot tak. (Townshend, 2003:132; Ed-

wards et al., 1999)

Az et nog rá fi ai elem zé sek ki elé gí tõ be te kin tést nyúj ta nak ar ról, aho gyan az em -

be rek je len tést ad nak bo lo gnai fo lya mat nak (Zgaga, 2003:1), mi köz ben olyan kulcs -

sza vak nak, kód-sza vak nak, fo gal mak nak fe dik fel a je len té sét, ame lyek a bo lo gnai

fo lya mat po li ti kai üze ne tét hor doz zák („dip lo mák ös  sze ha son lít ha tó sá ga”, „tár sa dal mi

di men zió”). Az et nog rá fia hoz zá já rul hat a bo lo gnai re form prog ram tu da to sí tá sá hoz

an nak részt ve või kö ré ben, és ah hoz, hogy mind ez mit je lent a min den na pi mun ka -

kap cso la ta ik ban. 

De ahogy Scollon (2001:175) ta lá ló an rá mu tat, egy szö veg nem le het je len tõs,

ha azt egy sze rû en fi gyel men kí vül hagy ják vagy csak fel szí ne sen hasz nál ják. Ha azt

kí ván juk meg ér te ni, hogy sok te rü le ten a bo lo gnai fo lya mat mi ért re ked meg, a gya -

kor lat rész le tes elem zé se a leg fon to sabb. Az et nog rá fi ai el mé let és a va ló ság kö zött

tár fel hi bá kat (Fielding, 1993:156), fed fel kri ti kus té nye zõ ket, ame lyek hat nak

a po li ti kai kér dé sek re is. Ezek a té nye zõk csak azok szá má ra fel is mer he tõ ek, akik a

po li ti ka vi lá gá val kö ze leb bi kap cso lat ba ke rül nek. Egy em pi ri kus kö zel ké pet ala kí -

tot tak ki az el múlt idõ szak ban, ami be te kin tést en ged ab ba, amit a részt ve võk va ló -

já ban a mun ká juk ról, éle tük rõl je len tõs nek ta lál nak, va la mint se gít a bo lo gnai re for -

mo kat el he lyez ni más in téz mé nyi pri o ri tá sok kal és meg szo rí tá sok kal kap cso lat ban. 

Az et nog rá fi ai eset ta nul má nyok egé szen pon to san az zal fog lal koz nak, hogy a

bo lo gnai re for mok mit fog lal nak ma guk ban, ho gyan ér tel mez he tõ ek, fej leszt he tõ ek.

Fel tud ják fed ni és meg tud ják vizs gál ni olyan he lyi fej lesz té sek in no va tív meg ol dá -

sát, ame lyek meg fe lel nek a bo lo gnai el vá rá sok nak, és ös  sze egyez tet he tõ ek a he lyi

szük ség le tek kel, kény sze rek kel is. Rész le tes le írá so kon ke resz tül (Geertz, 1973:5–6;

Derzin, 2001) fel tud ják tár ni, hogy a Bo log ná val kap cso la tos fo gal mak, ki fe je zé sek

ho gyan iga zo lód nak a vál to zó gya kor lat ban, va la mint azo kat az anya gi, ide o ló gi ai és

sze mé lyes ér de ke ket, ame lyek a bo lo gnai fo lya mat he lyi ta pasz ta la ta i nak az ala kí tá -

sá ban vesz nek részt. (Ball, 1991) Így az et nog rá fi ai te rep mun ka egy több di men zi ós

le írást ered mé nyez a kri ti kus pon tok ban is a gya kor lat ban át te kint ve a bo lo gnai fo -

lya ma tot, ami re sta tisz ti kai és más jel le gû szé les át te kin té sek nem len né nek ké pe -

sek. Ez a faj ta rész le tes elem zés az ok ta tá si gya kor lat „mikropolitikájára” egy re in kább
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fon tos, aho gyan a bo lo gnai fo lya mat el ér egy olyan szin tet, ami kor az el ve ket a meg -

va ló sí tás „ör dö gi” rész le te i vel mé rik ös  sze. (Zgaga, 2003:14)

Tu dó s ként gyak ran el hang zik tõ lünk a „mi már tud juk” meg ál la pí tás a fel sõ ok  -

ta tás min den nap ja i ról. A fel sõ ok ta tás-ku ta tás klas  szi kus mó don szen ved a nem ref -

lek tív gya kor nok tól. (Scott, 1999:320) Az igaz, hogy a bo lo gnai fo lya mat fo lya ma to san

na pi ren den van, mind emel lett van nak más eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend sze rek, ame lyek

nem en  nyi re tisz tán át te kint he tõ ek. Ál ta lá ban is mer jük a sa ját nem ze ti rend sze re in -

ket, de az eu ró pai fel sõ ok ta tást kö rül ve võ prob lé mák meg ér té sét nem szol gál ják az

Eurydice (Eurydice 1999) ál tal ki adott se ma ti kus raj zok a dip lo mák ös  sze té te lé rõl. 

Ez utób bi a kat in kább el sõ sor ban a kol lé gá ink ál tal el mon dot tak ból, il let ve más

eu ró pai or szág fel sõ ok ta tá sá ban szer zett va ló sá gos ta pasz ta la ta ink ból tud juk meg.

Az et nog rá fi ai ku ta tás meg erõ sí ti az így el be szélt tör té ne tek ér té két, és le he tõ sé get

kí nál azok szisz te ma ti kus ku ta tá sá ra. Az et nog rá fi ai ku ta tá sok nál el sõbb sé get él vez -

nek a bo lo gnai re for mok „frontvo na lá ban” lé võk tõl ka pott he lyi in for má ci ók oly mó -

don, hogy nem a szé les kör ben el ter jedt kér dõ íve ket hasz nál ják. Ez le he tõ sé get biz -

to sít ar ra, hogy új ra fo gal maz zák az ada to kat oly for má ban, aho gyan azok a

min den na pi gya kor lat ban meg je len nek (Geertz, 1973:448; Pat ton, 2002:454), „han -

got ad va” ez ál tal az el hall ga tott pers pek tí vák nak. (Walford, 2001a:3; Ball,

1994b:3–4) Így rá irá nyul a fi gye lem a he lyi ku ta tá sok ra. Ugyan ak kor ezek a ki sebb

ta nul má nyok töb bet je len te nek pusz ta szí nes pél dák nál a he lyi po li ti ká ról és a bo lo gnai

kö ve tel mé nyek vég re haj tá sá ról: ér té kes be te kin té se ket nyúj ta nak az azo nos föld raj zi

és ad mi niszt ra tív te rü le ten fel me rült he lyi ja vas la tok ra. A he lyi gya kor lat alap ján a

szé le sebb tár sa dal mi fo lya mat ra irá nyít ják a fi gyel met, és ez zel túl is mu tat nak egy-egy

eset ta nul mány in di vi du á lis ke re te in. 

Az et nog rá fi ai eset ta nul má nyok fel tár ják azo kat a mó do kat, aho gyan az ál ta lá nos

po li ti kák for mál ják a he lyi e ket. Se gí te nek ab ban is, hogy a nem ze tek fö lött szer ve -

zõ dõ bo lo gnai fo lya mat so rán a meg élt va ló ság ra tud junk fi gyel ni. (Marcus, 1995:105)

A he lyi ta pasz ta la tok rész le tes le írá sán ke resz tül az et nog rá fu sok ös  sze füg gé se ket

tár nak fel mak ro- és mikroszint kö zött, mi köz ben vá laszt ad nak azok ra a kri ti kák ra,

ame lyek meg kér dõ je le zik a rész vé te li ku ta tás fon tos sá gát a po li ti ka ku ta tás ban. Az

et nog rá fia a po li ti ka ku ta tás ref lex ív for má ja; ilyen ref le xi ók kal pe dig a ku ta tó a pro -

jekt min den te rü le tén ta lál ko zik. Az eset le ges ség, a szub jek tív pers pek tí va elõ -

nyök kel is jár hat. Ér zé ke nyí ti a ku ta tót azon ha tal mi kap cso la tok iránt, ame lyek a

bo lo gnai fo lya mat ve le já rói, ame lyek meg ha tá roz zák ma gát a prob lé mát, ala kít ják a

meg ol dást és se gí tik az ér de kelt sze mé lyek fel is me ré sét.

Garner vé le mé nye sze rint (2004) a több ol da lú et nog rá fia meg kí sér li fi gye lem -

mel kö vet ni a vál to zá so kat. Te szi ezt nem csak egy adott hely szí nen, de fi gye lem mel

kí sé ri az új ös  sze köt te té se ket, a más hely szí nek kel va ló kap cso la to kat. (Agee, 2002;

Marcus, 1995) Azok a ku ta tá sok, ame lyek ar ra vo nat koz nak, hogy az egyes in téz mé -

nyek ho gyan ha tá roz zák meg és hol he lye zik el ma gu kat az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér -

ség ben, olyan kér dé sek re vi lá gít hat nak rá, ame lyek fon to sak az adott te rü let szem -

pont já ból. 

A he lyi in terp re tá ci ók és cse le ke de tek köz vet le nül is be fo lyá sol ják a po li ti kai

el já rá so kat. Az olyan he lyi tö rek vé sek, ame lyek a ma gisz te ri és dok to ri kép zés el kü -

lö ní té sé re vo nat koz tak, hi va ta los do ku men tu mok ban ke rül tek be jegy zés re. Szá mos
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ku ta tás volt ké pes fel tár ni nem csak olyan szer ke ze ti, ide o ló gi ai és po li ti kai té nye zõ -

ket, ame lyek he lyi szin ten a fej lõ dés alap já ul szol gál tak, de azo kat az oko kat is,

ame lyek mak ro szin tû dön té se ket ered mé nyez tek. Fel hív ták a fi gyel met azok ra a

szük ség le tek re, ame lyek a bo lo gnai fo lya mat in téz ke dé se it ki kény sze rí tik. (Marcus,

1995:105) Olyan fon tos kér dé se ket hang sú lyoz nak, mint a glo bá lis ver seny ké pes ség

kö ve tel mé nye, a tu dás áru vá vá lá sa, a fel sõ ok ta tá si ta nul mány ér té ke az egyén szá -

má ra, a mun ka erõ pi ac és a tár sa da lom. A részt ve võ ku ta tás so rán az et nog rá fus po li -

ti kai kri ti kát is fel vet het. Te kin tet tel ar ra, hogy a bo lo gnai fo lya mat po li ti kai jel le gû

el já rás, és vi szony lag ke vés elem zõ mun ka szü le tett ró la, a kri ti kus, ér té ke lõ ta nul -

má nyok ma guk ban rej tik an nak le he tõ sé gét, hogy elõ re mu tas sa nak.

Az et nog rá fia nem tö ké le tes mód szer. Hi á nyos sá gai ugyan ak kor ar ra sar kall hat -

ják a ku ta tót, hogy fo lya ma tos és kre a tív kí sér le te ket te gyen a té ma át fo góbb meg -

ér té se irá nyá ban. Az et nog rá fus nak meg kell elé ged nie a jó et nog rá fi ai gya kor lat tal.

Be fe je zet len sé gük el le né re az et nog rá fi ai eset ta nul má nyo kat jel lem zi a szé les kö rû

lá tás, egy ben pe dig a rész le tek re is ki ter je dõ fi gye lem. Min den hi bá juk el le né re az

et nog rá fi ai ku ta tá sok szem elõtt tart ják mind a he lyi sa já tos sá go kat, mind pe dig az ál -

ta lá nos sá go kat. (Ball, 1998:119) Emel lett az em be ri ta pasz ta lat et nog rá fi a i lag el be -

szélt tör té ne tei em pá ti át és va ló di meg ér tést kel te nek. Ezért ben nük rej lik az a le -

he tõ ség, hogy gaz da gít sák is me re te in ket az olyan több szin tû vál to zá sok ról, mint

ami lyen a bo lo gnai fo lya mat. 

Ter mé sze te sen szá mos meg kö ze lí tés van, amit a bo lo gnai fo lya mat ta nul má -

nyo zá sá ra al kal maz ni le het. Ez a ta nul mány azért ké szült, hogy vi tat koz zék. Cél ja,

hogy in ten zív eset ta nul má nyo kat ké szít sen elõ, na gyobb men  nyi sé gû elem zé se ket,

kri ti ká kat vé gez zen. Mind ez nem je len ti az et nog rá fi ai meg kö ze lí tés fö lé nyét más

mód sze rek kel szem ben, ame lyek már je len tõ sen hoz zá já rul tak a bo lo gnai fo lya mat

meg is me ré sé hez, és egy ér tel mû en szük sé ge sek. (Zgaga, 2003:52) Meg pró bál tuk rá -

irá nyí ta ni a fi gyel met azok ra a ne héz sé gek re, ame lyek az et nog rá fi ai ku ta tás so rán

me rül nek fel az ok ta tás po li ti ka e ter jen gõs fo lya ma tá ban. In kább mód szer ta ni plu -

ra liz mus mel lett ér ve lünk, a po li ti kák komp lex ta nul má nyo zá sa mel lett az ok ta tás -

ügy egész te rü le tén, a ta pasz ta lat kö zép pont ba he lye zé se mel lett. Az et nog rá fia

hoz zá já rul hat ezek nek a cé lok nak az el éré sé hez. (Nóvoa–Lawn, 2002:2) Meg kell

ér te nünk, hogy hol va gyunk: egy gaz dag, vál to za tos po li ti kai tér ben, amely ben kri ti -

ku san ke res sük az utat az egy sé ges eu ró pai fel sõ ok ta tá si te rü let fe lé. 
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Barakonyi Kár oly 

Bo lo gna Hungaricum

Írá sunk a Bo lo gna -fo lya mat1 ha zai meg va ló sí tá sá nak kri ti kus kér dé se it he lye zi kö zép -

pont ba. Rö vi den tár gyal ja a fo lya mat egé szé nek cél ját, ki in du lá si prob le ma ti ká ját.

Nem fog lal ko zik rész le te i ben a már is mert nek te kint he tõ, a ha zai szak iro da lom ban

is rész le te seb ben elem zett Bo lo gna -témák kal – ezek re iro dal mi hi vat ko zá sok kal

utal. A hat alap té zis bõl ki in dul va ve szi szám ba a ma gyar meg va ló sí tá si fo lya mat eddi gi

ered mé nye it, fel hív ja a fi gyel met a meg ol dat lan kér dé sek re, ki eme li azo kat a je len -

sé ge ket, ame lyek nin cse nek össz hang ban a Bo lo gna -fo lya mat ál ta lá nos és konk ré -

tabb cél ki tû zé se i vel.

MER RE MEGY A VI LÁG?

A GLOBALIZÁCIÓ HA TÁ SAI

Az utób bi 20-30 év ben a vi lág ban ra di ká lis vál to zá sok men tek vég be: a globalizáció

né ven is mert fo lya mat új vi lá got te rem tett. A mû sza ki-tu do má nyos fej lõ dés olyan csúcs  -

tech no ló gi á kat ho zott lét re, ame lyek vi lág mé re tû ku ta tó-fej lesz tõ, gyár tó és ér té ke -

sí té si rend sze re ket kö ve tel tek meg. Az áruk és szol gál ta tá sok cse ré jé nek szín te re a

nem ze ti pi a cok ról a ha tal mas ré gi ók (a triád: az EU, a NAF TA, a Tá vol-Ke let) pi a -

ca i ra te võ dött át, a ver seny vi lág mé re tû vé vált. A vi lág ke res ke de lem 4/5-e ma már a

triád ele me in be lül és azok kö zött zaj lik. Glo bá lis mé re tek ben a ver seny a sza bad

tõ ké ért fo lyik: me lyik ré gió, me lyik nem zet ké pes ma gá hoz von za ni a csúcs tech no -

ló gi ák fej lesz té sé hez, az azon ala pu ló ter mé kek gyár tá sá hoz szük sé ges tõ két. Az EU

2000. évi Lis  sza bo ni Ha tá ro za tá ban cé lul tûz te ki, hogy 2010-re a vi lág ve ze tõ ré gi ó já vá

vá lik, tu do má nyos ku ta tás és a gaz da sá gi tel je sít mény szem pont já ból a leg jobb po zí -

ci ót éri el, meg elõz ve az ed dig ve ze tõ US-t (a NAF TA ré gi ót).

A Bo lo gna -fo lya mat, az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség (EFT), majd az Eu ró pai

Ku ta tá si Tér ség lét re ho zá sa ezt az alap ve tõ célt (az Eu ró pai Unió, a nem ze tek, az egye  -

te mek ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sát) szol gál ja. A ré gi ók és a nem ze tek ver se nyé -

ben az ok ta tá si (ben ne a fel sõ ok ta tá si) rend sze rek fej lett sé ge meg ha tá ro zó ver seny -

té nye zõ vé vált. A sza bad tõ ke szá má ra a nem ze tek von ze re jét a ked ve zõ pénz ügyi

fel té te lek aján la ta mel lett az ok ta tá si és to vább kép zé si rend sze rek fej lett sé ge ha tá -

roz za meg: ké pe sek-e a glo bá lis gaz da ság tö me ges mun ka erõ-igé nye it jól kép zett,

meg fe le lõ szak mai struk tú rá jú, mo bil, ru gal ma san továbbképezhetõ mun ka erõ vel

1 Az angol kifejezés (Bologna Process) többféle magyar fordítása ismert és elfogadott jelenleg is.

A kötetben ezért lehetőséget adtunk a szerzőknek, hogy az általuk preferált változatot használják.

(A szerk.)
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kielégíteni.2 A mun ka erõ-mo bi li tás egyik elõ fel té te le, hogy már a fel sõ fo kú ta nul má -

nyok so rán meg va ló sul jon a hall ga tói mo bi li tás, EU-s is me re tek re te gye nek szert, is -

mer ked je nek meg a társ or szág ok kul tú rá já val, tár sa dal mi vi szo nya i val. A Bo lo gna -fo lya -

mat egyik köz pon ti fel ada ta a hall ga tói mo bi li tás prob lé má já nak meg ol dá sa, a maj da ni

mo bil mun ka vál la lás fel tét ele i nek meg te rem té se (a hall ga tói mo bi li tás el sõ ho za ma).

1. áb ra. Ver seny ké pes ség és a Bo lo gna -fo lya mat

Eu ró pa a II. vi lág há bo rú után el vesz tet te ve ze tõ sze re pét és von ze re jét mind a

ku ta tás ban, mind a fel sõ ok ta tás ban. Tér vesz té sét jól szem lél te ti az ún. „ke mény”

tu do má nyok ban (fi zi ka, ké mia, or vos tu do mány, köz gaz da ság tan stb.) ki adott No bel-

dí jak szá má nak csök ke né se (a te het sé ge ket egy re in kább az USA vonz za ma gá hoz),

il let ve a kül föl di hall ga tók szá má nak csök ke né se. Vi lág mé re tû ver seny fo lyik a te -

het sé ge kért: va jon me lyik or szág ké pes ma gá hoz von za ni a vi lág min den tá já ról a ki -

emel ke dõ te het sé ge ket és ott tar ta ni a leg job ba kat (az Ame ri ká ban dol go zó No bel-

dí ja sok zö me nem ott szü le tett, köz tük a tu cat nyi ma gyar vi lág nagy ság). Ez a

hall ga tói mo bi li tás má so dik ho za ma: mi nél több te het sé get von za ni más or szá gok -

ból, akik erõ sí tik a be fo ga dó or szág tu do má nyos po ten ci ál ját. (2. ábra)

A mel lé kelt táb lá za tok né hány mér ték adó ré gió (Észak-Ame ri ka, Nyu gat-Eu ró pa,

Kõzép- és Ke let-Eu ró pa) hall ga tói mo bi li tá sá ról ad nak ké pet. Lát ha tó, hogy Eu ró pá -

ban a leg na gyobb kül dõ or szá gok Né met or szág (56 eFõ), Fran cia or szág (63 eFõ), Olasz  -

or szág (39 eFõ), Spa nyol or szág (27 eFõ). Észak-Ame ri ká ban Ka na da (39 eFõ) és az

USA (41 eFõ) ve zet, Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban Tö rök or szág (52 eFõ), Orosz or szág

(34 eFõ), Len gyel or szág (27 eFõ), Bul gá ria (25 eFõ), Uk raj na (25 eFõ) Ro má nia (21

eFõ) az élen já ró. Fo ga dó-or szág ként az USA a vi lág lis ta ve ze tõ je (673 eFõ), de je len -

tõs sze rep lõ az UK (300 eFõ), Né met or szág (260 eFõ) és Fran cia or szág (238 eFõ). 

 

2 Az en do gén nö ve ke dés el mé le te a nö ve ke dés meg ha tá ro zó té nye zõ je ként már ki fe je zet ten a

tech ni kai fej lett sé gi szin tet eme li ki: a ku ta tás-fej lesz tés és a hu mán tõ ke bõ ví té se nél kül a ver -

seny ké pes ség fo ko zá sa és a fel zár kó zás el kép zel he tet len. 
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2. áb ra. No bel dí ja sok mun kás sá guk szín te re sze rint
(The No bel Prize Internet Archive ada tai alap ján)

1. táb lá zat. Hall ga tói mo bi li tás – I: Észak-Ame ri ka, Nyu gat-Eu ró pa
(Makovényi [2007] köz lé se alap ján)

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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A te het sé gek meg szer zé se mel lett a kül föld ön ta nu ló 2 mil lió hall ga tó óri á si pi a -

cot, be vé te li for rást je lent a min dig pénz ügyi ne héz sé gek kel küsz kö dõ egye te mek

szá má ra. Ez a tan díj be vé tel a hall ga tói mo bi li tás har ma dik je len tõs ho za ma. Eu ró pa ma

eb ben a hall ga tó kért fo lyó nem zet kö zi ver seny ben vesz tés re áll, Ma gyar or szág pe dig

saj ná la tos mó don je len ték te len sze re pet ját szik. Saj ná la tos ez azért is, mert ép pen a

Bo lo gna -fo lya mat te rem te né meg en nek ke re te it, amen  nyi ben a fel sõ ok ta tá si rend -

sze re ink struk tú rá juk ban, tar tal muk ban leg alább nagy vo na lak ban kom pa ti bi li sek

len né nek a tu dás pi ac mér ték adó sze rep lõ i vel, az EFT or szá ga i nak in téz mé nye i vel.

Ez saj nos nem így van (ez a ké sõb bi ek bõl is ki de rül), ezért fel zár kó zá si esé lye ink is

hal vá nyak ezen a té ren (is).

2. táb lá zat. Hall ga tói mo bi li tás – II: Kö zép- és Ke let-Eu ró pa
(Makovényi [2007] köz lé se alap ján)

EGYE TE MEK EL SÕ FOR RA DAL MA

A globalizációs fo lya ma tok el ér ték a fel sõ ok ta tást is – en nek ere dõ je ként az egye te -

mek ma je len tõs vál to zá sok ra kény sze rül nek: má so dik for ra dal mu kat élik át. A 19.

szá zad utol só év ti ze de i ben ra di ká li san meg vál toz tak a mo dern egye te mek cél ja i ról,

fel ada ta i ról, struk tú rá já ról, funk ci ó i ról, ha té kony mû kö dé sé rõl val lott el gon do lá sok.

„Alap ve tõ en át ala kul tak, s min den va ló szí nû ség sze rint to váb bi át ala ku lá sok elé néz nek

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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ma guk a te kin té lyes nyu gat-eu ró pai és észak-ame ri kai egye te mek is. Az erõ tel jes

vál to zá sok sod ra im már a kö zép-eu ró pai tér sé get is el ér te.” (Tóth, 2001:7) 

Az egye te me ket – kö zel év ez re des fenn ál lá suk okán – gyak ran az ál lan dó ság

bás tyá i ként tart juk szá mon (hos  szabb múlt ra ta lán csak az egy ház te kint het vis  sza).

Ez a foly to nos ság el sõ sor ban an nak volt kö szön he tõ, hogy az in téz mény a tár sa dal -

mi-gaz da sá gi kör nye zet vál to zá sa i ra ké pes volt idõ ben és ki elé gí tõ mó don re a gál ni,

még ha ezek a pa ra dig ma vál tá sok, moz gá sok nem is min dig ki zá ró lag bel sõ erõk ha -

tá sa ként je len tek meg. A ra di ká lis vál to zá sok mö gött kül sõ aktorok, ha tó té nye zõk is

meg je len nek. 

Már az egye te mek 11–12. szá za di ki ala ku lá sa ide jén is kül de té sük, fel ada ta ik

meg ha tá ro zá sá ban dön tõ sze re pet ját szot tak (köz ve tett vagy köz vet len mó don) a

kül sõ erõk, a tár sa dal mi szük ség le tek. Ferencz Sán dor (2001:33) a kö zép ko ri egye -

tem in téz mé nye sü lé sé nek okát a ro ha mo san városiasodó tár sa da lom egy re pro fes  szi o -

ná li sabb szak kép zett sé get igény lõ szük ség le te i ben látja.3 A septem artes liberales ta ní -

tá sa és al kal ma zá sa a cé hek hez ha son ló szer ve ze te ket hoz lét re: a ko los to ri és az ún.

ka ted rá lis-is ko lák tól el ve zet a studium generale-ig, majd a kö zép ko ri egye te mig. A mû -

kö dés szín te rét a he lyi egy há zi, vi lá gi, ural ko dói ér de kek erõ te re ké pe zi, me lyet az

egye te mek in ten zív au to nó mia tö rek vé sei jellemeznek.4 A kor fe u dá lis vi szo nyai, az egye -

te mek fi nan szí ro zá si prob lé mái a kül sõ erõk be fo lyá sát erõ sí tet ték. A kö  zép ko ri egye -

tem kép zé si és ku ta tá si pro fil ja (te o ló gia, jog-, or vos tu do mány, fi lo zó fi ai tu do má nyok)

a kor igé nye i hez iga zo dott: kül sõ szük ség let ki elé gí té sé re jött lét re. Az egy ház, a csá -

szár, a ki rály sza va sokszor meg ha tá ro zó volt az egye tem cél ját, struk tú rá ját il le tõ en is. 

A kö zép ko ri egye tem ad dig áll ha tott fenn, amíg kül de té se, mû kö dé se össz -

hang ban állt a kor szük ség le te i vel. Az el sõ egye te mi for ra dal mat is kül sõ erõk: a tár -

sa dal mi vál to zá sok in dí tot ták el. A nem ze ti-li be rá lis ál la mok lét re jöt te új tí pu sú szer -

 ve ze tek ki ala ku lá sát, új ve ze té si for mák irán ti igény meg je le né sét ered mé nyez te – a

köz igaz ga tás nak más fé le szak em be rek re volt szük sé ge, ezt az igényt a kö zép ko ri

egye tem már nem volt ké pes ki elé gí te ni. Meg vál to zott az ál lam és gaz da ság kap cso -

la ta is. A 17. szá zad vé gé vel be kö szön tõ ipa ri for ra da lom ha tal mas gaz da sá gi fej lõ -

dést ho zott, és a kép zett em ber fõk te kin te té ben is új kö ve tel mé nye ket ál lí tott fel. 

Ezen tár sa dal mi igé nyek vál to zá sa el sö pör te a kö zép ko ri egye te me ket, és há rom

kü lön bö zõ egye te mi kul tú rát te rem tett: lét re jött a hum bold ti, a na pó le o ni és a brit

alap mo dell. Há rom kü lön bö zõ meg ol dás ugyan ar ra a kér dés re: mi ként le het ha té -

kony vá laszt ad ni az új tár sa dal mi-gaz da sá gi igé nyek ki elé gí té sé re. Né hány év ti ze -

den be lül a kon ti nens va la men  nyi or szá ga adap tál ta e mo del lek va la me lyik ét vagy

ezek kom bi ná ci ó ját. 

A na pó le o ni mo dell nél kü lö nös kép pen szem be tû nõ a ra di ká lis, drasz ti kus kül sõ

be avat ko zás. Már a ja ko bi nu sok – bár ki nyil vá ní tot ták az ál lam pol gár ok ok ta tás hoz

va ló jo gát – a ré gi rend hez kö tõ dõ va la men  nyi egye te met ren de le ti leg be zá rat ták (csak

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

3 A vá ro sok ban meg je le nik a fõ fog lal ko zá sú jo gász – nem vé let len, hogy az erõ sen ur ba ni zált

Észak-Itá lia ad ott hont a kor leg ma ga sabb szin tû jo gász kép zé sét foly ta tó Bo lo gnai Egye tem nek.

4 „A va la men  nyi cso port és ré teg ér de két vég sõ so ron ke resz tez ni hi va tott egye tem szá má ra …

el ke rül he tet len lesz, ám nem min dig két ség be von ha tat lan ér té kû, a pá pai vé de lem és tá mo ga tás, s

leg in kább an nak szük ség sze rû ve le já ró ja: a be fo lyás, il let ve fenn ha tó ság.” (Ferenczi 2001:35)
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a fel sõ fo kú szak is ko lá kat mû köd tet ték). A Na pó le on ál tal lét re ho zott új egye tem

gya kor la ti lag meg szün tet te a bel sõ au to nó mi át, gyen gí tet te az egy há zi, és meg erõ sí -

tet te az ál la mi be fo lyást, ki ter jesz tet te az ál la mi el len õr zést. A tan ügyi tes tü let va ló -

já ban tiszt vi se lõk bõl állt. Egy ap ró lé ko san sza bá lyo zott, hi e rar chi kus fel épí té sû, erõ -

sen cent ra li zált, ka to nás fe gye lem mel ve ze tett egye te mi rend szer mo dell je jött lét re. 

Ve gyük ész re, hogy so ha sem az egye te mek rõl in dult ki a for ra dal mi vál to zás:

tár sa dal mi moz gá sok, tu do mán  nyal, ok ta tás sal és ne ve lés sel szem ben meg je le nõ új

igé nyek lép tek fel, majd rend sze rint kül sõ ha tal mi cent ru mok sö pör ték el és ír ták

felül a ré gi mo dellt, a ré gi aka dé mi ai ér té ke ket és for má kat. Az egye te mek ak kor is

pas  szív el szen ve dõi vol tak a vál to zá sok nak. Amit ma aka dé mi ai ér ték ként, szent

tra dí ci ó ként tisz te lünk és vé dünk, eb ben az el sõ – 19. szá za di – ra di ká lis for ra da lom -

ban jött lét re és majd két év szá za dig szol gál ta ki elé gí tõ en a tár sa da lom ér de ke it.

Ezek a struk tú rák (és a hoz zá juk kap cso ló dó ide o ló gi ák) má ra azon ban – ép pen a

tár sa dal mi-gaz da sá gi vál to zá sok mi att – túl ha la dot tak ká vál tak.

AZ EGYE TE MEK MÁ SO DIK FOR RA DAL MA

A má so dik egye te mi for ra da lom a ko runk ban zaj ló tech ni kai-tu do má nyos for ra da -

lom, a globalizáció ered mé nye. Ahogy a ko los to ri is ko lák elég te len nek bi zo nyul tak a

városiasodó tár sa dal mak igé nye i nek ki elé gí té sé re, a kö zép ko ri egye tem pe dig már

nem volt ké pes ki elé gí te ni az új nem zet ál la mok és az ipa ri for ra da lom szük ség le te it,

úgy nap ja ink ra a két év szá za dos egye te mi mo dell is szer te a vi lá gon csõ döt mon dott:

nem al kal mas a mai po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi igé nyek ki elé gí té sé re. Az egye te -

mi kör nye zet je len le gi meg vál to zá sát há rom té nye zõ re ve ze tik vis  sza. (Mora, 2007)

– Glo bá lis tár sa da lom. Az a mun ka erõ pi ac, ame lyet a fel sõ ok ta tás hi va tott kép zett

mun ka erõ vel el lát ni, meg vál to zott: a gaz da ság mo bi li tá si kö ve tel mé nyei mi att

a ki lé põ hall ga tók egy re na gyobb arány ban vál lal nak kül föld ön mun kát, vagy

lép nek be ha zai te re pen mû kö dõ glo bá lis ka rak te rû mul ti na ci o ná lis cé gek hez.

Mind ez más fé le tu dást, más faj ta kom pe ten ci á kat kö ve tel meg. Az egye tem fel -

ada ta ma már nem a szû kebb lo ká lis mun ka erõ-pi ac kö ve tel mé nye i nek ki elé gí -

té se: vá laszt kell ad nia a glo bá lis mun ka erõ pi ac ki hí vá sa i ra is. Már itt meg je -

gyez zük, hogy a ma gyar Bo lo gna -fo lya mat nem hogy a glo bá lis (de leg alább az

EU-s) mun ka erõ pi ac hoz nem iga zo dik, de a rend szer új ra ter ve zé sé nél még a

ha zai mun ka erõ-pi a ci igé nye ket is mel lõz te.

– Tu dás ala pú tár sa da lom. A 19. szá za di egye tem fi lo zó fi á já ban, mû kö dé sé nél a gaz -

da sá gi szem pont ok rejt ve ma rad tak (a po rosz egye tem dek la rált cél ja pl. az

igaz ság ke re sé se, hir de té se). Az egye te mek gaz da sá gi ér té két a 20. szá zad vé -

gén te szik exp li cit té: a tech no ló gi ai fej lõ dés csak ma ga san kép zett em be rek kel

le het sé ges. A tu dás ala pú tár sa da lom ban a tu dás és a tech no ló gia a gaz da sá gi és

tár sa dal mi fej lõ dés kulcs té nye zõ jé vé vá lik. E tár sa da lom mo tor ja az egye tem

lesz ku ta tás és in no vá ció ré vén mint a tu dás ge ne rá lás köz pont ja és mint a tu -

dás, tu do mány és tech no ló gia el osz tó köz pont ja, az ok ta tás és ta nu lás, a tech no -

ló gia transz fer hely szí ne.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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– Uni ver zá lis egye tem. A glo bá lis vi lág szak em ber igé nyé nek fel fu tá sá val a fel sõ ok ta -

tás tö me ges sé vá lik. Sen ki nem gon dol hat ja, hogy a job bá ra elit ok ta tás ra lét re -

ho zott ko ráb bi egye te mek ké pe sek meg bir kóz ni a tö meg ok ta tás ki hí vá sa i val:

egy ér tel mû, hogy re form ra van szük ség. Mind ezek kö vet kez té ben az egye tem

uni ver zá lis sá vált, több szem pont ból is. Egy részt hoz zá fér he tõ vé vált szin te

min den al kal mas je lölt szá má ra (az érett sé gi zet tek so ha nem lá tott arány ban

lép nek be a fel sõ ok ta tás ba), ha tó kö re föld raj zi lag is ki tel je se dett (így pl. szá -

mos ma gyar egye tem ho zott lét re már ed dig is ta go za to kat kör nye zõ or szá gok -

ban, vagy je len tek meg ha zánk ban kül föl di kép zõ in téz mé nyek), de a vir tu á lis

egye tem a föld raj zi ha tá ro kat még in kább le bont ja. Uni ver zá lis lett ab ban az ér -

te lem ben is, hogy nem kor lá to zó dik a 18–24 éves kor osz tály ra, ha nem a mo dern

egye tem az éle ten át tar tó ta nu lás ke re té ben az egész fel nõtt la kos ság ra ki ter -

jed het (szak mai/szak irá nyú to vább kép zé sek, kul tu rá lis ta nul má nyok). Ez az

egye tem már nem azo nos a ré gi vel: új cé lok ra, új mun ka mód sze rek re, új ta ní tá si

és ta nu lá si tech no ló gi ák ra van szük ség. Er re a vál to zás ra a ré gi egye tem – lát ni

fog juk – már nem ké pes.

A má so dik egye te mei for ra da lom te hát azt je len ti, hogy a fen ti há rom té nye zõ

fi gye lem be vé te lé vel, azok kény sze rí tõ ha tá sá ra az egye te mek nek át kell ala kul ni uk

mind a tár sa da lom, mind a gaz da ság ér de ké ben, mind a sa ját ér de kük ben. Az át ala ku -

lás moz ga tó erõi most is az egye te men kí vül ta lál ha tó ak: az EU, a nem ze ti kor má nyok,

a nem zet kö zi szer ve ze tek, a mun ka adói szer ve ze tek és egyéb stakeholderek nyom ják

elõ re, kény sze rí tik ki és tá mo gat ják az át ala ku lá si fo lya ma tot – az egye te mek pe dig

több nyi re el len áll nak. Az egye tem ere den dõ en ult ra kon zer va tív kö zeg: aka dé mi ai kö -

rök ré szé rõl vi lág szer te óri á si az el len ál lás a vál to zás sal szem ben (ér té kek, tra dí ci ók,

au to nó mia fél té se), ami ért he tõ is. De azt is lát ni kell, hogy a tör té net nem az egye -

te mek rõl, nem a pro fes  szo rok ról szól. A tét a tár sa da lom jó lé te, a jö võ meg ala po zá sa.

És lát ha tó, hogy eb ben az eset ben is a kül sõ erõk lesz nek meg ha tá ro zó ak.

En nek a globalizáció ál tal ger jesz tett má so dik egye te mi for ra da lom nak a ter -

mé ke az ún. Bo lo gna -fo lya mat. A to váb bi ak ban át te kint jük, hogy en nek a fo lya mat -

nak me lyek a fõ cél ki tû zé sei, va la mint ér té kel jük, hogy a ha zai fel sõ ok ta tá si vál to zá -

sok a Bo lo gna cé lok irá nyá ba mu tat nak-e, tá mo gat ják-e azok re a li zá lá sát.

A BO LO GNA -FO LYA MAT RÓL

A RE FORM EU RÓ PAI FO GAD TA TÁ SA

Az EFT ma már egész Eu ró pát át fog ja – egy or szág, Be lo rus  szia ki vé te lé vel. Ha tal -

mas, egy sé ges tu dás pi ac kezd ki ala kul ni, az át ala ku lás ka ta li zá to ra a Bo lo gna -fo lya -

mat. A fo lya mat ban va ló rész vé tel ön kén tes. A he lyi, nem ze ti sa já tos sá gok függ vé -

nyé ben min den or szág nak jo ga és le he tõ sé ge van el tér ni a Bo lo gna -fo lya mat ban

dek la rált alap el vek tõl. Ezt meg is te he tik, mi vel ezek nek az ál lás fog la lás ok nak

nincs kö te le zõ ér vé nye. Ma gá nak az EU-nak sincs kö te le zõ ok ta tás po li ti ká ja (az

EFT pe dig mes  sze túl nyú lik az EU ha tá ra in), de ma guk az alá író mi nisz te rek sem

vál lal tak olyan kö te le zett sé get, hogy min den egyez mény min den té te lét tör vény be

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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ik tat ják. Ha azon ban el té rünk az Eu ró pa-szer te el fo ga dott irány el vek tõl, leg alább le -

gyünk tu da tá ban an nak, hogy mi tõl is tér tünk el, ez zel mely Bo lo gna cé lok tel je sí té -

se sé rül, mi lyen diszk re pan ci ák jön nek lét re az EFT és a nem ze ti szak struk tú rák

kö zött, mér le gel jük, hogy az el té ré sek mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár hat nak, és

dönt sük el, hogy vál lal juk-e a be zár kó zá sért a fe le lõs sé get. Ha vi szont ezen a tu dás -

pi a con a si ker re mé nyé ben aka runk ver se nyez ni, ak kor az EFT-vel kom pa tí bi lis ok -

ta tá si struk tú rá kat kell lét re hoz ni.

A Bo lo gna -fo lya mat meg va ló sí tá sa, a vál to zá sok meg ter ve zé se és vég re haj tá sa,

cél ja i nak re a li zá lá sa szá mos egyéb te rü let meg újí tá sát kí ván ja meg. En nek kö vet -

kez té ben az eu ró pai fel sõ ok ta tás ban na pi rend re ke rült a mun ka erõ pi ac cal szo ro -

sabb, har mo ni kus kap cso lat ki ala kí tá sa, az irá nyí tá si struk tú rák meg újí tá sa (university
governance), pri vát for rá sok fo ko zot tabb be vo ná sa (tan díj, fund raising), pe da gó gi ai pa -

ra dig ma vál tás (ta ní tás he lyett tanuláscentrikusság, ké pes sé gek vs. le xi ká lis tu dás),

az egye te mek ér té ke lé se (rang sor ok, transzparencia). A re form fo gal má ba ma már

ezek a fo gal mak is be le tar toz nak.

A fej lett or szá gok ban a re form el fo ga dott sá ga nap ja ink ban már meg le he tõ sen

jó nak mond ha tó. A kez de ti he ves el uta sí tás mér sék lõ dött, át bil lent az el fo ga dott ság

irá nyá ba. A Gal lup (2007) fel mé ré se a re form mal va ló egyet ér tés aláb bi mér té két

mu tat ja:

• Na gyobb súlyt kell he lyez ni ük az ál ta lá nos ké pes sé gek re (76%).

• A prog ra mok nak a mun ka erõ pi ac igé nye i hez kell iga zod ni uk (70%).

• Az üz le ti vi lág gal lé te sí tett part ner kap cso la tok erõ sí tik az egye te me ket (73%).

• Az egye te mek nek erõ sebb bel sõ irá nyí tás ra van szük sé gük (80%).

• A Fund raising több let jö ve de lem hez, jobb tel je sít mény hez ve zet (73%).

• A tan díj el fo gad ha tó mint egye te mi több let jö ve de lem for rá sa (68%).

A MA GYAR BO LO GNA -FO LYA MAT

A rend szer vál tás után a ha zai fel sõ ok ta tás ban is je len tõs vál to zá sok kö vet kez tek be.

A szov jet tí pu sú fel sõ ok ta tá si mo dell meg vál toz ta tá sa rö vid idõn be lül na pi rend re

ke rült, és 1993-ban egy új fel sõ ok ta tá si tör vény is élet be lé pett: ör ven de tes kez de -

mé nye zé sek szü let tek egye te me ink át ala kí tá sá ra. Két kri ti kai ész re vé telt azon ban

min den kép pen meg kell fo gal maz nunk:

• A re for me rek, ok ta tás po li ti ku sa ink, a jog al ko tók job bá ra az ad dig ra már sok te kin -

tet ben meg ha la dott, II. vi lág há bo rú elõt ti egye te mi mo dell hez nyúl tak vis  sza

(pl. az in téz mény bel sõ irá nyí tá si mo dell je, az egye te mi au to nó mia ér tel me zé se

stb.), egy ben meg tar tot ták a szov jet mo dell szá mos ele mét is (ku ta tó in té ze ti

há ló zat, tu do má nyos fo ko za tok an gol szász, né met és szov jet ele me i nek egy ide jû

je len lé te stb.).

• A ha zai fel sõ ok ta tás, a ma gyar egye te mi rend szer meg újí tá sa oly kor rö vid tá vú,

prag ma ti kus meg fon to lá sok alap ján tör tént. (Tóth, 2001) Ez a fo lya mat ké sõbb

foly ta tó dott: át ala ku lá sunk Ac hil les-sar ka a tár sa dal mi kon szen zu son ala pu ló

nem ze ti (felsõ)oktatási stra té gia hi á nya. Kor mány vál tá sok rend sze rint vis  sza-

vagy át ren de zõ dé sek kel jár tak (lásd a tan díj kér dé sé nek meg íté lé se). Egy tu do -
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má nyo san meg ala po zott, tár sa dal mi lag el fo ga dott stra té gia hi á nya az óta is sú lyos

ká ro kat, tár sa dal mi vesz te sé ge ket okoz.

A fel sõ ok ta tás át ala ku lá sá nak ki emel ke dõ en fon tos ál lo má sát a Bo lo gna -fo lya -

mat je len tet te. Ma gyar or szág még az el sõ kör ben, 1999-ben csat la ko zott a fo lya mat -

hoz: igaz, a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ün ne pé lyes alá írá sán, me lyen fõ ként mi nisz te rek

vet tek részt, mind ös  sze he lyet tes ál lam tit ká ri szin ten kép vi sel tet te ma gát. Na -

gyobb prob lé ma, hogy a kor mány ez után sem tett lé pé se ket a fo lya mat cél ki tû zé se i -

nek re a li zá lá sa ér de ké ben. Az ér de mi elem zõ és ter ve zõ mun ka 2002 szep tem be ré -

ben in dult be a Csat la ko zás az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség hez (CSEFT-projekt)

ré vén ak kor, ami kor a társ or szág ok már el is fo gad ták a vál to zá sok nak ke re tet adó új

fel sõ ok ta tá si tör vé nye i ket. A szak ér tõi te am kb. 2000 ol da las anya ga rész le tes és fel -

sõ ok ta tá si szak ér tõk ál tal lek to rált hely zet elem zé se ket, ja vas la to kat, meg va ló sít ha -

tó sá gi ta nul má nyo kat tar tal ma zott, ala pul szol gá lan dó a tör vény ja vas lat té te les meg -

fo gal ma zá sá hoz. 

Sú lyos kom mu ni ká ci ós hi bá nak mi nõ sít he tõ, hogy az ok ta tá si mi nisz té ri um ezt

a szak ér tõi anya got tit ko sí tot ta, a szak mai kö zeg elõl el zár ta. Tár sa dal mi vi tá ra egy

szín vo nal ta lan, hé za gos, 70 ol da las sû rít ményt bo csá tott, ami a tá ma dá sok ke reszt -

tü zé ben véd he tet len nek bi zo nyult (szak ér tõi elem zé si mély ség és szak sze rû in dok -

lás he lyett csak a jel sza vak szint jén meg fo gal ma zott in kon zisz tens ös  sze ál lí tás lá tott

nap vi lá got). A kon cep ció már az el sõ sza kasz ban ne vet sé ges sé vált, mi vel a mi nisz -

té ri um szin te he ten te mó do sí tot ta – az x-edik vál to zat után el vesz tet te ko moly sá -

gát. Tá ma dá sok vi szont bõ ven ér ték: egy részt az aka dé mi ai kö zeg ré szé rõl, amely a

ma gyar egye te mek ér té ke i nek el vesz té sét, tra dí ci ó i nak sár ba tip rá sát, az au to nó mia

meg csú fo lá sát fáj lal ta, a ma gyar fel sõ ok ta tás (nap ja ink ra már nem lé te zõ) nem zet -

kö zi te kin té lyé nek el vesz té sé rõl ér te ke zett. Más részt az el vesz tett vá lasz tá sok

után az el len zék tel jes erõ vel tá ma dás ba len dült – szak mai kér dés he lyett po li ti kai

harc tár gya lett a fel sõ ok ta tás át ala kí tá sa (az ügy – stra té gi ai fon tos sá ga és vá lasz tá si

sza ka szo kon át íve lõ jel le ge mi att – Fel sõ ok ta tá si Nem ze ti Kerekasztal ös  sze hí vá sát

és nemz te ti kon szen zus ki ala kí tá sát in do kol ta vol na).

A tör vény el sõ ki hir de té se 2005-ben tör tént meg, kb. há rom év vel a mér ték adó

eu ró pai or szá gok fel sõ ok ta tá si tör vé nye i nek be ik ta tá sa után. Az amúgy is fel pu hí -

tott tör vény az el len zé ki tá ma dá sok kö vet kez té ben Al kot mány bí ró ság elé ke rült,

amely több lé nye ges kér dés ben meg sem mi sí tõ íté le tet ho zott. Az elõ írt mó do sí tá -

sok után a fel sõ ok ta tá si tör vény 2006-ban nyer te el mai tar tal mát (mó do sí tá sa az óta

is fo lya ma to san zaj lik). Ma gyar or szág le ma ra dá sa a nem zet kö zi me zõny höz e te kin -

tet ben 3 év re te he tõ. A po li ti kai csa tá ro zás a fel sõ ok ta tás kö rül to vább folytatódik

(pl. a tandíjjal kapcsolatos népszavazás).

A je len le gi in ga tag hely zet ben a re form el fo ga dott sá gát mér sé kelt nek ne vez -

het jük – a nyu gat-eu ró pai or szá gok vi szony lag ked ve zõbb el fo ga dott sá gá val szem -

ben is. Saj ná la tos mó don 1999-tõl nap ja in kig nem ke rült sor az érin tett ok ta tók be -

vo ná sá val a Bo lo gna -fo lya mat szé les kö rû szak mai meg tár gya lá sá ra, cél ja i nak,

ér té ke i nek és a hi bás meg va ló sí tás ve szé lye i nek be mu ta tá sá ra. Hi á nyoz nak a tu do -

má nyos kon fe ren ci ák, vi ta fó ru mok. A fel sõ ok ta tás ko ráb ban ha von ta meg je le nõ,

min den ho vá el ju tó ki ad vá nyát évek kel ez elõtt a mi nisz té ri um meg szün tet te – ak kor,
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ami kor a leg na gyobb szük ség lett vol na az új gon do la tok ter jesz té sé re, meg vi ta tá sá ra,

a meg gyõ zés re. Ez is hoz zá já rult ah hoz, hogy a ma gyar fel sõ ok ta tás aktorai nin cse -

nek tisz tá ban a Bo lo gna -fo lya mat cél ki tû zé se i vel, je len tõ sé gé vel, nem is me rik a ha -

tá ra in kon túl e té má ban zaj ló fo lya ma to kat, egyes kér dé sek ben (pl. az alap- és mes -

ter kép zés ki ala kí tá sa) nem tö rek sze nek az azok hoz va ló tu da tos iga zo dás ra. Ez zel

egy bel ter jes – csak ön ma gá val kom pa ti bi lis – Bo lo gna Hungaricum ki ala ku lá sá nak

ve szé lye fe nye get, amely nem kap csol ja szer ve sen a ha zai fel sõ ok ta tás in téz mé nye it

az EFT-hez, nem ja vít ja kel lõ en a ma gyar fel sõ ok ta tás ver seny ké pes sé gét.

A fen ti ek elõ re bo csá tá sa után vizs gál juk meg, hogy az alap do ku men tu mok sze -

rint mi lyen nek is kel le ne len nie egy ide á lis Bo lo gna -struk tú rá nak, és eh hez ké pest

hol tar tunk.

A BO LO GNA -FO LYA MAT CÉL JAI ÉS HA ZAI MEG VA LÓ SU LÁ SUK

Az 1999-ben Bo log ná ban alá írt do ku men tum mal in dult az eu ró pai ál la mok, egye te -

mek és fõ is ko lák in ten zí vebb együtt mû kö dé si fo lya ma ta, amely ké sõbb cél ként az

EFT ki ala kí tá sát tûz te ki ma ga elé. A két éven kén ti mi nisz te ri ta lál ko zók nyi lat ko -

za tai mel lett szá mos sze mi ná ri um, elõ ké szí tõ ta nács ko zás fog lal ko zott a kér dés sel, a

fel me rült és meg ol dan dó prob lé mák kal, a meg ol dás mód já val. Az Eu ró pai Egye te mi

Szö vet ség, az EUA, elem zé sek kel, ál lás fog la lás ok kal ak tí van részt vett az új rend -

szer ki ala kí tá sá ban. A kö vet ke zõk ben a ki adott do ku men tu mok ból emel jük ki a fon -

to sabb té zi se ket, va la mint azo kat az ott meg fo gal ma zott szem pon to kat, ame lyek -

nek egy EFT-kompatibilis kép zés nek il le ne megfelelnie.5

Ve gyük sor ra te hát a Bo lo gnai Nyi lat ko zat sar ka la tos té zi se it, és ves sük ös  sze a

ha zai meg va ló su lás fo lya ma tá val, meg ol dá sa i val. A hang súlyt az el té ré sek re, a disz-

funkciókra he lyez zük ab ból a cél ból, hogy azok ki ja ví tá sá val kö ze lebb ke rül hes sünk

egy EFT-kompatibilis ha zai fel sõ ok ta tá si rend szer hez, amely va ló ban ver seny elõnyt

je lent het a hall ga tók nak, az egye te mek nek, a ma gyar fel sõ ok ta tás nak, a ma gyar tár -

sa da lom nak és gaz da ság nak egy aránt. Mind ezt an nak ér de ké ben, hogy a meg tett lé -

pé sek va ló ban a Bo lo gna -fo lya mat cél ja it és ne par ti ku lá ris ér de ke ket szol gál ják.

Transzparencia

1. „Kön  nyen ért he tõ és ös  sze ha son lít ha tó fo ko za tot adó kép zé si rend szer be ve ze té se

– akár az ok le vél mel lék let al kal ma zá sá val – an nak ér de ké ben, hogy elõ se gít sük az eu ró -

pai pol gá rok el he lyez ke dé si le he tõ sé ge it és az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer nem zet -

kö zi ver seny ké pes sé gét.” 

Az el sõ rész cél a transzparencia szem pont já ból fon tos: az át lát ha tó sá gi elv meg va ló -

sí tá sát tû zi zász la já ra, amely mind az EU mun ka vál la ló inak mo bi li tá sa és az unió

gaz da sá gi ver seny ké pes sé ge, mind ma gá nak az EU fel sõ ok ta tá si rend sze ré nek ver seny -
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ké pes sé ge szem pont já ból kulcs fon tos sá gú. Be ve ze ti az ok le vél mel lék le tet, mely nek

se gít sé gé vel a meg lé võ rend sze rek egy ré sze kompatibilissá te he tõ a kí vá nal mak kal.

A dön tés sel ez a kér dés ren de zett nek tû nik.

3. áb ra. A lép csõs kép zés struk tú rá ja

Lép csõs kép zés

2. „Alap ve tõ en két fõ kép zé si sza ka szon, az alap kép zé sen (undergraduate) és a ma gisz te ri

vagy mes ter kép zé sen (graduate) ala pu ló rend szer be ve ze té se. A má so dik sza kasz ba va ló

be lé pés meg kö ve te li az el sõ, leg alább há rom évig tar tó sza kasz si ke res le zá rá sát. 

• Az el sõ sza kasz után adott fo ko zat mint meg fe le lõ ké pe sí tés al kal maz ha tó az eu ró pai

mun ka erõ pi a con. 

• A má so dik kép zé si sza kasz nak – sok eu ró pai or szág gya kor la tá nak meg fe le lõ en –

ma gisz te ri és bi zo nyos tu do mány te rü le tek nél dok to ri fo ko zat hoz kell ve zet nie.” 

Kö zös eu ró pai ál lás fog la lás szü le tett te hát a két sza ka szú kép zés ügyé ben (ké sõbb –

har ma dik lép csõ ként – hoz zá vet ték a dok to ri szin tet). Az el sõ sza kasz alap ve tõ en a

tö me ges fel sõ fo kú kép zés szín te re: a mo dern gaz da ság ál tal igé nyelt nagy szá mú fel -

sõ fo kú vég zett sé gû szak em ber kép zé sét szol gál ja, a gya kor lat igé nye it ki elé gí tõ,

köz vet le nül is al kal maz ha tó tu dás sal. Er re épül az el mé le ti leg igé nye sebb ma gisz te -

ri kép zés, majd az elit kép zés csú csa, a PhD-iskola. Ez zel – az itt ko ráb ban gyö ke ret

vert du á lis rend szer rel szem ben – az EU is az an gol szász or szá gok ban már ki ala kult

li ne á ris (lép csõs) kép zé si rend szer mel lett tet te le a vok sát. Úgy tû nik, hogy a glo -

bá lis gaz da ság tö me ges hu mán erõ for rás-igé nye it a li ne á ris rend szer ha té ko nyab ban,

ru gal ma sab ban ké pes ki elé gí te ni – és ezt az eu ró pai ve ze tõ gaz da sá gi ha tal mak is

fel is mer ték. Ez a rend szer ké pes biz to sí ta ni a vál to zó igé nyek hez va ló ru gal ma sabb

al kal maz ko dást, nagy tö me gek ki sebb koc ká zat tal va ló be vo ná sát a fel sõ ok ta tás ba, a

hall ga tói mo bi li tás meg va ló sí tá sát kü lön bö zõ in téz mé nyek és szak te rü le tek kö zött.

A rend szer pi ra mis jel le gû: alul szé le sebb, fel fe lé kes ke nye dik.
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A cél te hát egy alap ve tõ en két fõ kép zé si sza ka szon, az alap kép zé sen (under-
graduate) és a mes ter kép zé sen (graduate) ala pu ló rend szer be ve ze té se. A má so dik

sza kasz ba va ló be lé pés meg kö ve te li az el sõ, leg alább há rom évig tar tó sza kasz si ke -

res le zá rá sát. Az el sõ sza kasz után adott fo ko zat mint meg fe le lõ ké pe sí tés, al kal -

maz ha tó le gyen az eu ró pai mun ka erõ pi a con. A má so dik kép zé si sza kasz nak – sok eu ró -

pai or szág gya kor la tá nak meg fe le lõ en – ma gisz te ri vagy dok to rá tu si fo ko zat hoz kell

ve zet nie. A Bo lo gna -fo lya mat kö zép pont já ban már ek kor is a hall ga tói mo bi li tás

meg te rem té se áll.

2007 végén 14 kép zé si te rü le ten és 50 kép zé si ág ban foly hat ha zánk ban fel sõ -

fo kú kép zés. A kép zé si te rü le tek:

• ag rár;

• böl csé szet tu do mány; 

• tár sa da lom tu do mány;

• in for ma ti ka;

• jo gi és igaz ga tá si;

• nem zet vé de le mi és ka to nai;

• gaz da ság tu do má nyok;

• mû sza ki;

• or vos- és egész ség tu do mány;

• pe da gó gus kép zés;

• sport tu do mány; 

• ter mé szet tu do mány; 

• mû vé szet; 

• mû vé szet köz ve tí tés.

Ami a kép zé si és ké pe sí té si kö ve tel mé nye ket il le ti, az len ne a he lyes, ha a kép -

zé si kri té ri u mo kat a fel sõ ok ta tás, a ké pe sí té si kö ve tel mé nye ket a fel hasz ná lói ol dal

ha tá roz ná meg, az õ szem pont ja ik na gyobb súl  lyal ér vé nye sül né nek. Ez saj nos nem

re a li zá ló dott: a fel hasz ná lói ol dal mes  sze me nõ en nem a sú lyá nak meg fe le lõ en ér vé -

nye sí ti szem pont ja it és ér de ke it. A fel hasz ná lói igé nyek fel mé ré se, ele me zé se és

meg ha tá ro zá sa csak a leg utób bi idõ ben in dult meg. En nek ered mé nye it leg jobb es-

et ben is csak a Bo lo gna -rend szer új ra ter ve zé sé nél le het sé ges hasz no sí ta ni (ami vé -

le mé nyünk sze rint el ke rül he tet len, ha fon tos nak tart juk a Bo lo gna -kri té ri u mok tel -

je sí té sét, ami ma csak for ma i lag lé te zik, a tar tal mat il le tõ en nem áll fenn).

A kép zé si te rü le te ken be lül je len nek meg a kép zé si ágak (pl. a böl csé szet tu do -

má nyon be lül: ma gyar, tör té ne lem, mo dern és an tik fi lo ló gia, pszi cho ló gia, sza bad

böl csé szet). 2007-ig ös  sze sen 107 alap szak akk re di tá lá sa tör tént meg (né hány sza -

kon még to váb bi szak irá nyok, specializációk je len nek meg, de ér zé kel he tõ a nyo más

to váb bi alap sza kok ala pí tá sá ra is). A jó vá ha gyott alap szak-in dá sok szá ma 1100.

A mes ter sza kok akk re di tá lá sa még nem fe je zõ dött be: az ala ku ló ban lé võk kel

együtt szá muk kb. 500-ra te he tõ, in dí tás ra 700 ké re lem ese tén nyí lik le he tõ ség.

Sem az alap kép zés ben, sem a mes ter kép zés ben exp li ci te nem lé tez nek kü lön vá -

lasz tott professional (in kább gya kor lat ori en tált, szak mai mun ká ra kép zõ) és kü lön

academic (tu do má nyos pá lyá ra fel ké szí tõ) sza kok. Né mely sza ka la pí tá si do ku men tá -

ci ó ból vi szont sejt he tõ, hogy bur kol tan in kább az utób bi ka te gó ri át je len tik.
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• A fel sõ fo kú szak kép zés 120 kredit tel je sí té sét kö ve te li meg – né mi képp ha son ló

az ame ri kai community coll ege-ok rend sze ré hez. Szû rõ, ala po zó, szak mát adó sze -

re pük mi att je len tõs ez a for ma.

• Az alap sza kok több sé ge 180 kredites, há rom éves kép zés ként in dul – ki vé telt

je lent né hány te rü let, ahol 30 kredit gya kor lat tal és egy to váb bi fél év vel bõ vül a

kép zés. 

• A mes ter sza kok ti pi kus kép zé si ide je 120 kredit (rit káb ban 210 vagy 240

kredit) és két-két és fél év. 

• A PhD-fokozat ese té ben ok ta tás ra és ku ta tás ra 180 kredit és 3 év jut, a dis  szer -

tá ció el ké szí té sé re és meg vé dé sé re ed dig is (és va ló szí nû leg ez után is) csak

ezen idõ ke ret után ke rül sor.

• A pe da gó gus kép zés az elõ zõ ek tõl né mi képp el té rõ struk tú rá jú. Óvó pe da gó gu -

sok nál 180 kredites alap kép zés, a ta ní tó kép zés ben (mely az 1–4. osz tály ban

vég zen dõ ta ní tás ra ké pe sít) 240 kredites alap kép zés je le nik meg, míg az 5–12.

osz tá lyok ban va ló ta ní tás ra fel jo go sí tó ta nár kép zés alap dip lo ma meg szer zé se

után mes ter kép zés sel zá rul (ös  sze sen 300 + 30 kredit ter he lés sel). 

Az egyik leg na gyobb prob lé má nak e té ren azt tart juk, hogy a ha zai lép csõs

rend szer bel ter jes ala pon jött lét re, va ló di Bo lo gna Hungaricum-ként. Ki ala kí tá sá nál

egye te me ink sem a ha zai mun ka erõ pi ac kö ve tel mé nye it, szük ség le te it, sem az EFT

in téz mé nye i nek tö rek vé se it, struk tu rá lis meg ol dá sa it nem ta nul má nyoz ták meg fe -

le lõ en. A sza kok ki ala kí tá sá nál egy egye te mek-fõ is ko lák kö zöt ti ki szo rí tós di zaj lott

le: a fõ egye te mi tö rek vés a fõ is ko lák ki szo rí tá sa a mes ter kép zés bõl, a fõ is ko lák pe -

dig az egye te me ket igye kez tek ki szo rí ta ni az alap kép zés bõl. En nek gyö ke rei a fél re -

si ke rült fõ vá ro si fel sõ ok ta tá si in teg rá ci ó hoz nyúl nak vis  sza: ami kor 2000-ben egy-

egy kü lön ál ló ma mut in téz mény be kon cent rá ló dott az adott te rü let egye te mi

kép zé se és fõ is ko lai szin tû kép zé se (Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi

Egye tem vs. Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la; Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Egye -

tem vs. Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la). Az ak kor már is mert Bo lo gna -fo lya mat fi lo -

zó fi á ja szem pont já ból ezek in teg rá ci ó ja lett vol na az és  sze rû meg ol dás, ami kor is az

alap- és a mes ter sza kok ki ala kí tá sa bel sõ mun ka meg osz tás sal lett vol na meg old ha tó,

a fe les le ges pár hu za mos sá gok pe dig el ke rül he tõ ek let tek vol na. A vi dé ki in téz mé -

nyek ese té ben pe dig az alap- és mes ter sza kok in dí tá sá ra stra té gi ai szö vet sé gek lét -

re ho zá sa lett vol na a meg ol dás: egyes in téz mé nyek az alap kép zés re sza ko sod va biz -

to sí ta nák az egye te mek in put ját, az egye te mek pe dig a mes ter- és PhD-szintre

sza ko sod va (alap- és a hoz zá juk mél tat lan fel sõ fo kú szak kép zést mel lõz ve) va ló di

ku ta tó egye te mek ké fej lõd het né nek.

A má sik prob lé ma a tar ta lom mal kap cso la tos. Az egye te mi pro fes  szo rok min -

dent meg tet tek, hogy a ko ráb bi egye te mi ala po zó tan anya got be le zsú fol ják az alap -

kép zés be is. Ez zel alap ve tõ té ve dés ál do za tai: az alap kép zés nem (ki zá ró lag) az

egye te mi ta nul má nyok meg ala po zá sa, ha nem el sõ sor ban a tö meg kép zés szín te re, és

a mun ka erõ pi ac ra kell ki bo csá ta ni had ra fog ha tó, is me re te i ket a gya kor lat ban is al -

kal maz ni ké pes dip lo má so kat. Még pe dig nem csak a ha zai, ha nem az eu ró pai mun ka -

erõ pi ac ról van szó. Ezek után az is kér dé ses, hogy mi lesz a mes ter kép zés tar tal ma.
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A mun ka erõ pi ac szük ség le tei he lyett az ok ta tók ál ma it ki elé gí tõ rend szer jött lét re

(ahogy õk a pi a ci szük ség le te ket elképzelik…).

Az új struk tú ra alap szint jé nek ter ve zé se „né mi képp ön ma gá ba for dul va” úgy

tör tént meg, hogy a mes ter sza kok cél ja, tar tal ma, funk ci ó ja nem volt tisz tá zott. Úgy

épült meg a föld szint, hogy a fel sõbb eme le tek ter vei nem áll tak ren del ke zés re – a

re form ezen sza ka szá ban hi ány zott a rend szer szín tû meg kö ze lí tés. Több szak em -

ber nek az a meg gyõ zõ dé se, hogy mi nél rö vi debb idõn be lül új ra kell ter vez ni a lép -

csõs kép zést, össz hang ba hoz ni a tö meg kép zés sa já tos sá ga i val, a fel hasz ná lói ol dal

szem pont ja i val, és har mó ni á ban meg ter vez ni az épü let egé szét, egy komp lex fo lya -

mat ban. Eb ben a for má ban a ma gyar Bo lo gna jó részt al kal mat lan a Bo lo gna -cé lok

tel je sí té sé re – ez zel a nem konform re form mal ér dem ben nem le szünk ak tív és pro -

fi tá ló tag jai az EFT-nek!

Kreditrendszer

3. „Kreditrendszer – mint ami lyen az ECTS-rendszer – be ve ze té se, amely a leg meg -

fe le lõbb mó don se gí ti elõ a leg szé le sebb hall ga tói mo bi li tást. Le gyen le he tõ ség a

kreditek meg szer zé sé re fel sõ ok ta tá son kí vü li, pél dá ul az élet hos  szig va ló ta nu lás ke re -

tei kö zött, fel té ve, hogy azt a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek is el fo gad ják.”

Ez a kö ve tel mény az elõ zõ ek esz köz rend sze rét hi va tott meg te rem te ni: a hall ga tói

mo bi li tást tá mo gat ja a ta nul má nyi idõ kor lá tok ol dá sá val, a meg kez dett ta nul má nyi

pá lyák ki sebb vesz te ség gel já ró mó do sí tá si le he tõ sé gé vel, az éle ten át tar tó ta nu lás -

nak a graduális ok ta tás sal va ló ös  sze kap cso lá sá val. So kan haj la mo sak a Bo lo gna -fo lya -

mat ezen té te lét – a kreditrendszer lét re ho zá sát – ki pi pál ni az zal, hogy ez már meg -

va ló sult, túl va gyunk raj ta. Va ló já ban a kreditrendszer csak egy esz köz a fon to sabb

cél, a hall ga tói mo bi li tás elõ se gí té sé re. A je len le gi ha zai kreditrendszer a lép csõs

struk tú ra alap el ve i nek tisz tá zá sa, rész le tes ki dol go zá sa elõtt jött lét re – ak kor, ami -

kor a mo bi li tá si cél meg ha tá ro zá sa és ki bon tá sa még hi ány zott. 

A rend szer nem elé gí ti ki a mo bi li tás sal kap cso la tos el vá rá so kat sem. A hall ga -

tói mo bi li tás több di men zi ós kö ve tel ményt je lent:

• ru gal ma sabb (gyor sabb vagy las sabb) ha la dás az adott ta nul má nyi pá lyán;

• a sza kon moz gá si le he tõ ség ha zai in téz mé nyek kö zött: a má sik egye te men tel -

je sí tett kreditek be szá mí tá sa);

• az egye tem kü lön bö zõ ka rai kö zöt ti át hall ga tá sok kreditjeinek el is me ré se;

• kül föl di egye te men foly ta tott ta nul má nyok kredit-teljesítményeinek el is me ré se;

• ta nul má nyok meg sza kí tá sa, mun ka vál la lás, majd vis  sza té rés az in téz mény be.

A ha zai Bo lo gna -fo lya mat je len le gi fá zi sá ban ho ri zon tá li san át jár ha tó lép csõs

szer ke zet saj ná la to san még nem jött lét re: az alap kép zés 1-2 sze mesz te re után na -

gyon ke vés olyan pá ro sí tást ta lá lunk, ame lyek bel sõ szer ke ze te ezt le he tõ vé ten né.

Eh hez ugyan is több kö zös, együt te sen ki dol go zott ta nul má nyi mo dul ra len ne szük -

ség, a kép zés ele jén na gyobb arány ban kel le ne olyan ál ta lá nos ér vé nyû is me re te ket

ok tat ni, olyan ké pes sé ge ket fej lesz te ni, ér tel mi sé gi lét re ne ve lõ tár gya kat be ik tat ni,
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ame lyek több (szin te min den) sza kon szük sé ge sek len né nek. Ez zel szem ben meg -

fi gyel he tõ, hogy már az el sõ év el sõ sze mesz te re ke mény spe ci á lis szak mai ala po zás -

sal in dul, ami csak je len tõs egyé ni és tár sa dal mi vesz te sé gek kel te szi le he tõ vé a ta -

nul má nyi pá lya mó do sí tá sát. Er re pe dig nagy szük ség len ne: a hall ga tó – ér zé kel ve

az adott szak irán ti re á lis tár sa dal mi igény vál to zá sát vagy sa ját meg nem fe le lé sét az

adott te rü le ten – még idõ ben, mi ni má lis egyé ni és tár sa dal mi vesz te ség gel le gyen

ké pes pá lyát mó do sí ta ni. A ha zai Bo lo gna rend szer bõl ép pen ez a „be épí tett” ru gal -

mas ság hi ány zik. A mo bi li tás ra tö rek vés hi á nyát az in téz mé nyek re ne he ze dõ pénz -

ügyi nyo más is ma gya ráz za: nem is tö re ked nek ar ra, hogy le he tõ vé te gyék, hogy az

egy szer már be irat ko zott hall ga tó más szak ra je lent kez zen, más in téz mény be tá voz -

zon. Kö vet ke zés kép pen az in téz mé nyek kö zöt ti kreditegyezmények is fe hér hol ló -

nak szá mí ta nak mind ha zai, mind nem zet kö zi vi szony lat ban. A je len leg ki ala kí tott

ha zai Bo lo gna -struk tú ra te hát nem ked vez a hall ga tói mo bi li tás nak: ki fe je zet ten a

ki tû zött cé lok el len hat.

A kreditrendszer így ön cé lú já ték ká vá lik: a hall ga tói mo bi li tást csak an  nyi ban

se gí ti, hogy a ta nul má nyi pá lyá kon (kép zé si „csö vek ben”) az idõ be li moz gást a hall -

ga tó gyor sít hat ja vagy las sít hat ja. A hall ga tói mo bi li tás va ló já ban en nél sok kal ös  sze -

tet tebb fel adat. A li ne á ris struk tú ra lép csõ it össz hang ba kel le ne hoz ni a keresztmo-

bilitás kö ve tel mé nyé vel, ös  sze han gol ni az EFT mér ték adó in téz mé nye i nek

alak kép zé si és mes ter szak ja i nak struk tú rá i val, majd ez után el vé gez ni a kreditrend-

szer re ví zi ó ját is, hogy a célt – a mo bi li tást – ha té ko nyan szol gál has sa. A ke reszt irá -

nyú mo bi li tás le he tõ vé té te lé re a kép zé si rend szer mo dul-szer ke ze tû át ala kí tá sa, az

EFT or szá ga i nak gya kor la tá hoz va ló kö ze lí té se szük sé ges, majd ez után bilatáris-

multilaterális kreditegyezmények meg kö té se len ne kí vá na tos a ha zai és a kül föl di

in téz mé nyek kö zött. Mind er re a Bo lo gna -fo lya mat do ku men tu mai hang sú lyo san fel -

hív ják a fi gyel met. A kreditrendszert, a kreditakkumulációt nem si ke rült az éle ten

át tar tó ta nu lás kon cep ci ó já nak meg fe le lõ en a graduális ok ta tá son kí vü li te rü le tek re

ki ter jesz te ni.
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Esély egyen lõ ség, mo bi li tás tá mo ga tá sa

4. „Se gít sük az egyen lõ esé lyek kel meg va ló su ló mo bi li tást a tény le ges aka dá lyok le -

küz dé sé vel, kü lö nös fi gye lem mel: 

• a hall ga tók vi szony la tá ban a ta nu lás hoz, a gya kor lás hoz és az eh hez kap cso ló dó

szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá ju tás ra; 

• a ta ná rok, ku ta tók és az ad mi niszt ra tív dol go zók vi szony la tá ban a ku ta tás sal, ok ta -

tás sal és gya kor lat tal az eu ró pai kap cso lat ban el töl tött idõ szak ra vo nat ko zó tár sa -

da lom biz to sí tá si jo gok elõ í té let nél kü li fi gye lem be vé te lé re.”

A mo bi li tás kér dé se a hall ga tók és az ok ta tók ese té ben is meg je le nik. Mind két

szeg mens ese té ben fon tos nak tart ják, hogy az eu ró pai tér ség ben ne csak a mun ka -

erõ ru gal mas moz gá sa va ló sul jon meg, ha nem az egy sé ges ok ta tá si tér ség va la meny  -

nyi sze rep lõ je elõl is el há rul ja nak az aka dá lyok. Az a hall ga tó, aki nek már ta nul má -

nyai ide jén is volt le he tõ sé ge más EU-országban foly tat ni rész ta nul má nyo kat,

mun ka vál la ló ként is min den bi zon  nyal ru gal ma sabb al kal maz ko dás ra ké pes. Mind -

emel lett a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás nak je len tõs ha tá sa lesz az eu ró pai iden ti tás

ki ala ku lá sá ra is.

Az egyen lõ esé lyek biz to sí tá sát szol gál ja a si ke re sen mû kö dõ di ák hi tel-rend -

szer, a szo ci á lis tá mo ga tá sok rend sze re, de ide so rol hat juk a kol lé gi um fé rõ hely-bõ ví -

tõ prog ra mo kat is. Mind ezek kel együtt is azt kell meg ál la pí ta ni, hogy a hall ga tói

mo bi li tás meg le he tõ sen ala csony szin tû mind ha zai, mind kül föl di re lá ci ó ban.

Ma gyar or szág 12 eFõ fo ga dott kül föl di hall ga tó val (2007) en nek a tu dás pi a ci

szeg mens nek sze rény sze rep lõ je ként jel le mez he tõ. Ily mó don ha zánk fel sõ ok ta tá sa

nem ké pes ki hasz nál ni a te het sé ges hall ga tók ide von zá sá ból fa ka dó elõ nyö ket, me -

lyek az or szág tu do má nyos bá zi sát erõ sí te nék, de nem ké pes meg fe le lõ anya gi

elõnyt sem ko vá csol ni a kül föl di hall ga tók ha zai be is ko lá zá sá ból sem. Ha a ma gyar

fel sõ ok ta tás va ló ban olyan ma gas szín vo na lú, mint his  szük, ak kor na gyobb vonz erõt

kel le ne gya ko rol nia a nem zet kö zi tu dás pi ac ra. En nek azon ban hi ány zik a fel té tel -

rend sze re (ide gen nyel vû prog ra mok és tan anyag ok, az EFT egye te me i vel ös  sze -

han golt alap- és mes ter szin tû prog ra mok, ide gen nyel ven ok tat ni ké pes ta ná rok,

szín vo na las inf rast ruk tú ra, kol lé gi u mi ka pa ci tás stb.). 

E té ren gyor sabb nö ve ke dést hoz hat na, ha cél pi ac ként a szom szé dos or szá gok

ma gyar aj kú, ki sebb ség ben élõ hall ga tói ke rül né nek a stra té gi ai ak ci ók kö zép pont já ba:

ezek nél leg alább a nyel vi ne héz sé gek nem je lent kez nek. Szá muk ra vi szont olyan

ala pít vá nyo kat kel le ne lét re hoz ni, ame lyek segítségével a fej let tebb nyu ga ti or szá -

gok ban élõ te he tõ sebb szór vány ma gyar ság tá mo ga tá sát le het ne ka na li zál ni, és a

hall ga tók ezen ala pít vá nyok ösz tön dí já val je len né nek meg a ma gyar egye te me ken. 

A Ma gyar or szág ról ki uta zó 8 eFõ is (2007) sze rény szám nak mi nõ sül, az ös  szes

hall ga tói lét szám nak mind ös  sze 2–3%-a. Ta nul má nya ik na gyobb részt egy-két sze -

mesz ter re kor lá to zód nak, nagy ré szük it te ni ta nul má nya it egé szí ti ki, és vis  sza tér,

dip lo mát itt sze rez. Tá mo ga tást jó részt kül föl di ere de tû for rá sok je len te nek – szá -

muk ra a kül ho ni rész ta nul mány je len tõs anya gi teher. Egy szû kebb, te he tõ sebb kör

gyer me kei je len tõs szü lõi tá mo ga tás sal lá to gat nak komp lett kur zu so kat és sze rez nek
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kül föl di dip lo mát. A mul ti na ci o ná lis vál la la tok mind két cso port vég zett hall ga tó it

elõ sze re tet tel al kal maz zák.

Mi nõ ség biz to sí tás

5. „A mi nõ ség biz to sí tás te rü le tén az ös  sze ha son lít ha tó kri té ri u mo kon és mód sze re ken

ala pu ló eu ró pai együtt mû kö dés ki ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa.”

A dip lo mák köl csö nös el is me ré sé nek csak egyik fel té te le az át lát ha tó ság (az az hogy

egy ér tel mû le gyen az el vég zett ta nul má nyok tar tal ma, a meg szer zett tu dás al kal -

maz ha tó sá gi te rü le te). Leg alább en  nyi re fon tos, hogy ok ta tá si in téz mény tõl füg get -

len szer ve zet ér té kel je és mi nõ sít se az adott in téz mény ben fo lyó ok ta tást, és ezek a

mi nõ sí tést vég zõ szer ve ze tek az EU-ban azo nos el vek alap ján mû köd je nek. A mi nõ -

ség el len õr zé sé nek fo ko zá sa, mint lát tuk, az au to nó mia nö ve lé se, az ál lam hát rább

lé pé se mi att is szük sé ges.

A mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ki épí té se a re form egyik leg job ban ki dol go zott

te rü le té nek te kint he tõ. Egy gyen ge pon tot azon ban itt is ta lá lunk: vi tat ha tó a MAB

mi nõ ség rõl al ko tott fel fo gá sa. Mi nõ ség alatt le egy sze rû sít ve a kva li fi kált ok ta tók je -

len lét ét ér tik: tan tárgy fe le lõs ként leg alább PhD-fokozattal ren del ke zõ ok ta tó je löl -

he tõ meg. Ez a kri té ri um azon ban az alap kép zés ben el fo gad ha tat lan. A mi nõ sé gi

kö ve tel mény nek össz hang ban kell len ni az el éren dõ cél lal. Ami kor az alap kép zés nél

tö me ges ok ta tás ról, gya kor lat ban al kal maz ha tó is me re tek át adá sá ról van szó, sú lyos

hi ba az aka dé mi ai mér ce ab szo lu ti zá lá sa. Sok kal fon to sabb len ne, hogy tu do má nyos

fo ko zat mel lett/he lyett a gya kor la ti al kal ma zás ban jár tas fel ké szült szak em be rek is

sze re pet kap ja nak. Az alap kép zés tö meg ok ta tás: itt nincs he lye ilyen mér ték ben az

aka dé mi ai nor mák nak. A ré gi egye te mi elit kép zés a mes ter és a dok to ri szint re csú -

szott fel. Az alap kép zés nem egye tem: az oda be ke rült tö meg nem al kal mas egye te -

mi szin tû is me re tek be fo ga dá sá ra. Ez a meg ál la pí tás egy ben ar ra is utal, hogy alap -

szin ten az elit kép zés kér dé se nincs meg old va.
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3. táb lá zat. Egy ide á lis kép zé si struk tú ra

For rás: Barakonyi (2004b)

Az ok ta tás eu ró pai di men zi ó ja

6. „A fel sõ ok ta tás szük sé ges eu ró pai vo nat ko zá sa i nak tá mo ga tá sa, kü lö nö sen a tan -

tárgy fej lesz tés sel, in téz mény kö zi ko ope rá ci ó val, mo bi li tá si le he tõ sé gek kel és a ta nul -

má nyok ra, a gya kor la ti kép zés re, és a ku ta tás ra vo nat ko zó in teg rált prog ra mok kal.” 

Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség tõl jog gal el vár ha tó, hogy a gaz da sá gi hát te rû mo bi -

li tá si igény ki elé gí té se mel lett já rul jon hoz zá 

• a pol gá rok eu ró pai iden ti tá sá nak erõ sí té sé hez; 

• az eu ró pai kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé hez; 

• Eu ró pá nak a vi lág kul tú rá já ban be töl tött ve ze tõ sze re pé nek meg erõ sí té sé hez; 

• a ma gyar nem ze ti kul tú ra és ha gyo má nya ink meg is me ré sé hez, ápo lá sá hoz, ter -

jesz té sé hez;

• a vég zett hall ga tók ér tel mi sé gi vé vá lá sá hoz.

Több tu cat alap szin tû sza ka la pí tá si és több száz szak in dí tá si ké rel met át vizs gál -

va meg ala po zot tan ál lít ha tó, hogy az eu ró pai di men zió a szak le írá sok ból szin te tel jes -

ség gel hi ány zik, de nem jobb a hely zet az ér tel mi sé gi lét re va ló ne ve lés sel sem. Az

eu ró pai iden ti tás ki ala kí tá sá nak, az eu ró pai kul tu rá lis örök ség ápo lá sá nak az ok ta tás -

ban is meg kell (kel le ne) je len nie mind a tan anyag ok ban, mind a sok ré tû in téz mény -
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kö zi kap cso la tok ban. Ugyan ilyen fon tos – he nem fon to sabb – hogy a túl sú lyos szak -

bar bár kép zés he lyett jó val na gyobb te ret kap jon az ér tel mi sé gi lét re ne ve lés is. 

Saj ná la tos mó don a je len leg zaj ló ha zai Bo lo gna -fo lya mat ki ala kí tá sa so rán

mind két szem pont el sik kad. Eb bõl az kö vet ke zik, hogy re form so rán ki ala kí tott

struk tú ra sem a Bo lo gna -kri té ri u mok nak, sem a ma gyar fel sõ ok ta tá si tör vény ben

rög zí tett ér tel mi sé gi el vá rá sok nak nem fe lel meg.

IRO DA LOM

Agen da 2000 – For a Stronger and Wider Union. Strassbourg, 1997.

ALTBACH, PHILIP – ROBERT O. BERDAHL – PATRICIA J. GUMPORT (1999): American Higher Educa-

tion in the Twenty-first Century. The Johnson Hopkins University Press, Baltimore – Lon -

don, 1999, p. 484.

ALTBACH, PHILIP G. (2004): The „Tipp ing Point” in International Education: How America Is Los-

ing the Race. International Higher Education, Nr. 35, Spring 2004.

Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség. Eu ró pa ok ta tá si mi nisz te re i nek kö zös nyi lat ko za ta, Bo lo gna, 1999.

jú ni us 19. 

BARAKONYI KÁR OLY (2004a): Bo lo gna fo lya mat: Ki ért szól a ha rang? Élet és Iro da lom, 2004. no vem -

ber 5.

BARAKONYI KÁR OLY (2004b): Rend szer vál tás a fel sõ ok ta tás ban – Bo lo gna fo lya mat, mo der ni zá ció.

Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 2004.

BARAKONYI KÁR OLY (2001): Stra té gi ai irány vál tás: a fel sõ ok ta tá si szak struk tú ra ala kí tá sa. Ve ze tés tu -

do mány, 2001/7-8. 6-15. o.

BARBLAN, AND RIS: The Sor bonne Declaration: Follow-up and Implications – A Personal View. Inter-

net

BARNETT, RO LAND (1996): The Idea of Higher Education. The Society for Research into Higher

Education & Open University Press, Buckingham (UK) – Bris tol (PA, USA), 1996

Erasmus Mundus. http://europa.eu.int/comm/education/... 

FERENCZ SÁN DOR (2001): A kö zép ko ri egye tem. In: (Tóth, 2001): Az eu ró pai egye tem funk ció vál -

tá sai. http://www.fil.hu/tudrend/Tt/egy-kot/ferencz.htm

GAL LUP (2007): Flash Eurobarometer Series #198. Perceptions of Higher Education Reforms. Sur-

vey among teaching professionals in higher education institutions. Internet.

HA LÁSZ GÁ BOR (1997): Az ok ta tás és az Eu ró pai Unió. Eu ró pai tü kör, 1997/1.

HILBERT AT TI LA (1997): Az Eu ró pai Unió felsõoktatáspolitikája. Eu ró pai Tü kör Mû hely ta nul má -

nyok, 1997, Nr. 13.

HRUBOS IL DI KÓ (2002): A „bo lo gnai fo lya mat”. Eu ró pai tren dek. Ku ta tás köz ben so ro zat, Ok ta tás -

ku ta tó In té zet, Bu da pest, 2002.

KIRSTEIN, JETTE (2002): Ta nul má nyi struk tú rák és fel sõ ok ta tá si rend sze rek az EU/EGT or szá gok ban

LA DÁ NYI AN DOR (1998): Az eu ró pai in teg rá ció és a ma gyar fel sõ ok ta tás. Eu ró pai tü kör, 1998/3.

LANGE (2002): Der Europäische Hochschulraum – Erfolge und Perspektiven. In: Die Politische

Meinung. 2002. www.kas.de/.

LEVINE, ARTHUR (1993)(ed.): Higher Learning in America 1980-2000. The Johnson Hopkins Uni-

versity Press, Baltimore – Lon don, 1993, p. 383.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

66 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:07 Page 66



LORANGE, P. (2002): New Vision for Management Education. Pergamon, Ams ter dam – Bos ton –

Lon don etc., 2002

LOURTIE, PEDRO (2001): Meg nyi tó be széd. Eu ró pa ok ta tá si mi nisz te re i nek kö zös nyi lat ko za ta,

Prá ga, 2001. má jus 18.

Lub, Anneke – Marijk van der Wende – Jo han na Witte (2003): Bachelor-Master Programmes in

The Netherlands and Germany.TEAM Volume 9, Nr 4, 2003.

MA GYAR BÁ LINT (2002): Ver seny ké pes ma gyar fel sõ ok ta tás. Ma gyar Fel sõ ok ta tás, 2002/7:4–6.

Makovényi Fe renc (2007): Ten den ci ák a nem zet kö zi fel sõ ok ta tás ban. FTT kon fe ren cia, Noszvaj,

de cem ber 12-13. (elõ adás)

SIMONICS IST VÁN (1998): A szak mák és ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré se. Eu ró pai tü kör,

1998/4:45–56.

TAUCH, CHRISTIA – ANDREJS RAUHVARGERS (2002): Survey on Master Degrees and Joint Degrees in

Europe. September 2002, European University Association, Eurpoean Comission – Directo-

tate General for Education and Culture, EUA, Geneve

The No bel Prize Internet Archive. hhhp//:almaz.com/nobel/nobel.html

TÓTH TA MÁS (2001) (szerk.): Az eu ró pai egye tem funk ció vál to zá sai. Fel sõ ok ta tás-tör té ne ti ta nul -

má nyok. MF Köny vek 18., Pro fes  szo rok Há za, Bu da pest

WORLD BANK GROUP: Constructing Knowledge Society. Internet, www.worldbank.org

World Economic Outlook; Globalization – Opportunities and Challenges, Wa shing ton: Interna-

tional Monetary Fund, May 1997.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

 67

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:07 Page 67



Pusz tai Gabriella–Szabó Pé ter Csa ba

A bo lo gnai fo lya mat re cep ci ó ja 
Ma gyar or szá gon

Ta nul má nyunk ban a bo lo gnai fo lya mat ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tás ra gya ko rolt ha tá -

sa it kí ván juk be mu tat ni. El sõ sor ban ar ra kon cent rá lunk, hogy az eu ró pai in teg rá ció

ke re té ben ki bon ta ko zó ok ta tás po li ti kai lé pé sek mi lyen ha tást gya ko rol tak a fel sõ -

ok ta tás vi lá gá ra, a felsõoktatáspolitikai erõ tér aktorai ho gyan ér tel me zik a bo lo gnai

cé lo kat, ho gyan in terp re tál ják a szük sé ges ok ta tás po li ti kai vál to zá so kat, ho gyan ér -

té ke lik a meg tör tént lé pé se ket, va gyis ös  szes sé gé ben mi lyen vi ták kí sé rik a fo lya -

mat ma gyar or szá gi imp le men tá ci ó ját. 

Mi vel a cél cso port ka rak te re és a vizs gált kér dés kör igen fi nom meg kö ze lí tést

kí vánt, s nem állt ren del ke zés re e té má ban ko ráb bi ha zai ku ta tá sok ta pasz ta la tai

alap ján fel hasz nál ha tó stan dar di zált kér dés sor, a fen ti prob lé mák ra kva li ta tív ku ta -

tás esz köz tá rá val ke res tük a vá laszt. Ered mé nye ink te hát egy részt a vé le mény for -

má ló ok ta tói és ku ta tói kö rök mé di á ban foly ta tott vi tá i nak, más részt a fel sõ ok ta tá si

és mun ka adói kö rök kép vi se lõ i vel ké szült in ter júk elem zé se alap ján szü let tek. 

Az ok ta tás pa ra dig ma vál tá sá val kap cso lat ban je len tõs né zet el té ré sek ta pint ha -

tó ak ki a re form szük sé ges sé gé rõl és mér té ké rõl, az ál lam kí vá na tos ok ta tá si sze rep -

vál la lá sá ról, va la mint a re for mo kat ki kény sze rí tõ erõk rõl al ko tott vé le mé nyek kö zött.

A bo lo gnai fo lya mat kö rü li nagy vi tá kat leg in kább an nak el té rõ ér tel me zé sei s a kü lön -

bö zõ tár sa dal mi sze rep lõk kel va ló egyez te tés el ma ra dá sa mi at ti sé rel mek ge ne rál ják.

Ös  szes sé gé ben egy ér tel mû, hogy a bo lo gnai rend szer re va ló át té rés nem csak a fel sõ ok -

ta tás vi lá gát ala kít ja át, ha nem je len tõs tár sa dal mi vál to zá sok kal jár együtt, me lyek kö -

zül vár ha tó an az egyik leg gyen gébb lánc szem az alap dip lo má sok mun ka erõ pi ac ra va ló

ki ke rü lé se lesz, ami egy ben a vál to zá sok pró ba kö ve ként is ér tel mez he tõ.

A MA GYAR FEL SÕ OK TA TÁS KÖ ZEL MÚLT JA 

ÉS A SZER KE ZET VÁL TÁS IN TÉZ KE DÉ SEI

A fel sõ ok ta tás vál to zá sai Ma gyar or szá gon erõ sen ös  sze füg ge nek a gaz da sá gi és tár sa -

dal mi kör nye zet vál to zá sa i val. A rend szer vál tást kö ve tõ évek ben el lent mon dá sos fo -

lya mat zaj lott ha zánk ban, s ez a fo lya mat ma is tart. Az el múlt 15 év ben gaz da sá gi

emel ke dés és re ces  szió több ször vál tot ta egy mást. Mi köz ben a gaz da sá gi re cesszió

mi att az ál lam több ször rest rik ci ós po li ti kát foly ta tott, a fel sõ ok ta tás irán ti igé nyek

tö ret le nül emel ked tek. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá ma 1990 és 2003 kö zött négy -
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sze re sé re nõtt, az egy ok ta tó ra ju tó hall ga tók ará nya 5,9-rõl 16,5-re, va gyis több mint

két és fél sze res re. 2005-re a meg fe le lõ kor osz tály nak több mint 40%-a vesz részt

fel sõ ok ta tás ban. (Bologna Report 2003) Ma gyar or szá gon te hát egy év ti zed alatt és

egy idõ ben je lent kez tek azok a fo lya ma tok (igény nö ve ke dés és szû kü lõ for rá sok),

ame lyek a nyu ga ti or szá gok ban egy mást kö ve tõ en és hos  szabb ide ig tar tot tak. Mi vel

a rest rik ci ós és ex pan zi ós ok ta tás po li ti kai sza ka szok vál ta ko zá sa köz ben más lé nye -

ges felsõoktatáspolitikai kér dé sek meg ol dat la nok ma rad tak, a je len leg zaj ló fo lya -

ma tok en nek a gyors át ala ku lás nak a ha tá sa it egy szer re pró bál ják meg ke zel ni a

min den ki ál tal res pek tált „eu ró pai har mo ni zá ció” ap ro pó ján, s a vál toz ta tá so kat a

ma gyar tör té nel mi tu dat ban po zi tív má sod la gos je len tés sel bí ró ki fe je zés sel „re -

form nak” ne ve zik. Mi vel Ma gyar or szá gon a fel sõ ok ta tás szer ke zet vál tá sát szé le sebb

je len tés me zõ ben in terp re tál ják, ta nul má nyunk ban kö vet jük ezt a szé les prob lé ma -

fel ve tést. „Bolognát” akár a felsőoktatási reformok trójai falovának is nevezhetjük.

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en a ma gyar fel sõ ok ta tás szov jet min tát kö vet ve

ala kult. En nek jel lem zõi: cent ra li zált irá nyí tás, ala csony rész vé te li ará nyok, erõs szak  -

kép zõ jel leg. Ez utób bi val is ös  sze függ, hogy Ma gyar or szá gon egye te mek és fõ is ko -

lák bi ná ris struk tú rá ja ala kult ki, sok re la tí ve kis mé re tû in téz mén  nyel. Ez a tény

ma is erõs ha tás sal van a bo lo gnai fo lya mat ma gyar or szá gi imp le men tá ci ó já ra.

A fel sõ ok ta tás re form ja it e ki hí vá sok ra adott vá la szok ként ér tel mez zük. A ma -

gyar fel sõ ok ta tás vál to zá sai nem a bo lo gnai fo lya mat tal in dul tak el, ha nem a rend -

szer vál tás tól kezd ve, a ki lenc ve nes évek ben vé gig tar tot tak, s ma is zaj la nak. (Itt most

nincs le he tõ ség, hogy a vál to zá sok min den di men zi ó ját be mu tas suk – lásd fi nan szí -

ro zás, in teg rá ció, in téz mény irá nyí tás stb.). A fel sõ ok ta tás olyan sok vál to zá son ment

ke resz tül, hogy az 1990 utá ni idõ sza kot a „ma gyar fel sõ ok ta tás hos  szú év ti zed ének”

is ne ve zik. (Fábri, 2002)

1993-ban szü le tett az el sõ fel sõ ok ta tá si tör vény, az elõtt az ok ta tás min den sz-

int jét egy sé ges ok ta tá si tör vény (1985) sza bá lyoz ta. Az 1993-as tör vény (Ftv.) je len -

tõ sé ge a fel sõ ok ta tás de cent ra li zá ci ó já ban, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á -

já nak meg te rem té sé ben volt, s a szov jet tí pu sú fel sõ ok ta tás nak mo dern fel sõ ok ta tás

ál ta li le vál tá sát tette lehetővé. 

A ma gyar fel sõ ok ta tás „eurokompatibilissá” té te lé nek fon tos ele me, az Eu ró pai

Kreditátviteli Rend szer (ECTS) app li ká lá sa hos  szú fo lya mat ered mé nye. Már 1990-

tõl kezd ve vol tak in téz mé nyi pró bál ko zá sok a ré gi hall ga tói ér té ke lé si rend szer át -

ala kí tá sá ra, s a kredit-akkumuláción ala pu ló ér éke lé si rend szer be ve ze té sé re. Az

ECTS be ve ze té se tör vé nyi szin ten a Fel sõ ok ta tá si tör vény 1996-os mó do sí tá sá val

je lent ke zett, s 2002-tõl vált kö te le zõ vé min den in téz mény szá má ra. Szin tén a

nemzetközisedés té ma kör éhez tar to zik az ok le vél mel lék let. En nek be ve ze té sé rõl

2003-ban szü le tett tör vény mó do sí tás.

1999-ben Ma gyar or szág a Bo lo gnai Nyi lat ko zat alá író or szá gai kö zött volt, va -

gyis vál lal ta a két fõ sza ka szon ala pu ló fel sõ ok ta tá si rend szer lét re ho zá sát. A rend -

szer egé sze va ló já ban négy fo ko za tú. Leg ha ma rabb (1994-tõl) a dok to ri (PhD-) kép -

zést ve zet ték be (ISCED 6. szint) a fent em lí tett 1993-as Ftv. ál tal. A bachelor

kép zés alatt a fel sõ fo kú szak kép zé si prog ra mok (ISCED 5B. szint) 1997-tõl ke rül -

tek be ve ze tés re. 
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A há rom éves alap kép zé si (BA/B.Sc.-, ISCED 5A-) prog ra mok in dí tá sa 2004-tõl

vált le he tõ vé a fel sõ ok ta tá si tör vény 2003-as mó do sí tá sa ál tal, de ek kor még csak

na gyon ke vés prog ram in dult be. A két sza ka szú rend szer el in du lá sa 2006-tól szá -

mít ha tó a 2005-ös új Ftv. ered mé nye ként. Ek kor in dí tot ták el min den kép zé si te rü -

le ten a BA- és BSc-programokat. (A fo lya mat tar tal maz ta a ko ráb bi több mint 400

fé le prog ram in teg rá lá sát kö rül be lül 100 prog ram ba.) Né hány te rü le ten meg ma rad -

tak a hos  szabb egy sé ges kép zé sek: or vo si, ál lat or vo si, gyógy sze rész, fog or vo si, jo gi,

épí tész mér nö ki kép zés.

A ki lenc ve nes évek ben az ál lam irá nyí tó sze re pe is meg vál to zott, en nek ma ni -

fesz tá ló dá sai a kü lön bö zõ köz tes tes tü le tek. A bo lo gnai fo lya ma tot il le tõ en a disz -

cip li ná ris te rü le ten mû kö dõ kü lön bö zõ szak bi zott sá go kat a Nem ze ti Bo lo gna Bi -

zott ság in teg rál ja. 

Az új prog ra mok in dí tá sá val kap cso la tos dön tés ho za tal egyik leg fon to sabb köz -

tes szer ve ze te a Ma gyar Akkreditációs Bi zott ság (MAB). A MAB már 1992-ben meg -

ala kult, s 1993-tól vált fel ada tá vá az in téz mé nyek és a prog ra mok fo lya ma tos mi nõ -

sí té se. A bo lo gnai fo lya mat ban igen nagy je len tõ sé ge van, mi vel az egye te mek nek és

fõ is ko lák nak a MAB-hoz kell be nyúj ta ni a ké rel me ket az új alap- és mes ter sza kok -

ról. A ké rel mek nek töb bek kö zött tar tal maz ni uk kell a képzési prog ra mok kur zu sa i -

nak le írá sa it és az ok ta tók tu do má nyos és ok ta tói te vé keny sé gé vel kap cso la tos ada -

to kat. No ha hi va ta lo san az ok ta tá si mi nisz ter hagy ja jó vá az új prog ra mok in dí tá sát, ki

le het je len te ni, hogy eb ben a fo lya mat ban a leg fon to sabb dön tés ho zó tes tü let a MAB.

A tanulmány írásakor (2008) in téz mé nyi szin ten fo lyik a mes ter szin tû képzési

prog ra mok ki dol go zá sa és akk re di tá lá sa. Ez min den szak ese té ben két lép csõs fo lya -

mat. A prog ra mok létesítése már ko ráb ban meg tör tént, most az in dí tás hoz szük sé ges

do ku men tu mok ös  sze ál lí tá sa fo lyik az in téz mé nyek ben. Ezt a mun kát az in téz mé -

nyek ben in té ze ti vagy tan szé ki szin ten vég zik. A mes ter-szin tû képzési prog ra mok -

nak leg ké sõbb 2009-ben kell el in dul ni uk. 

Az Ftv. 2007-es mó do sí tá sai kö zül az egyik leg fon to sabb, hogy egy ok ta tó egy

in téz mény ben ve he tõ fi gye lem be az akkreditációs fo lya mat ban. Az in téz ke dés mö -

gött az a tény áll, hogy szá mos pro fes  szor, il let ve mi nõ sí tett ok ta tó ta nít egyi de jû leg

nagy egye te me ken és ki sebb in téz mé nyek ben (ál ta lá ban fõ is ko lá kon). A kor mány -

zat a mi nõ ség biz to sí tás fon tos ele me ként in terp re tál ja a tör vény nek ezt az ele mét.

Más né zõ pont ból vi szont lát ha tó úgy is ez az in téz ke dés, mint az erõ sebb és gyen -

gébb fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti ver seny/küz de lem egyik ele me. Vár ha tó,

hogy az ok ta tók a ma ga sabb presz tí zsû in téz mé nye ket vá laszt ják a re giszt rá ci ó kor

mint „fõ” mun ka he lyet, s a „gyen gébb” in téz mé nyek ne héz hely zet be ke rül het nek

prog ram ja ik akkreditációja so rán.

Mind azo nál tal úgy tû nik, hogy Ma gyar or szá gon 2010-re meg va ló sul a há rom

sza kasz ból ál ló, bo lo gnai tí pu sú fel sõ ok ta tá si struk tú ra. 2010 után ar ra le het szá mí -

ta ni, hogy az új rend szer prob lé má i nak kor rek ci ói to vább ra is moz gás ban tart ják a

fel sõ ok ta tás re form fo lya ma ta it. 

A hall ga tói mo bi li tás ko or di ná lá sá ra jött lét re 1991-ben a Ma gyar Ösz tön díj Bi -

zott ság, s 2004-ben kor mány ha tá ro zat ren del ke zett „az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér -

ség meg va ló sí tá sa ér de ké ben a hall ga tói mo bi li tás elõ se gí té sé rõl”. A Ma gyar or szá -

gon ta nu ló kül föl di hall ga tók ará nya az év ti zed kö ze pén az ös  szes hall ga tó há rom

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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szá za lé kát tet te ki. Több mint fe le a szom szé dos or szá gok ma gyar anya nyel vû hall -

ga tói kö zül ke rült ki. A ma gyar or szá gi hall ga tók nak csak két szá za lé ka jut hoz zá a

kül föl di ta nul má nyok hoz, ami mé lyen az EU-átlag alatt van, mert az ösz tön dí jak a

meg él he té si költ sé gek mint egy negy ven szá za lé kát fe de zik, s a ma gyar or szá gi bér -

szín vo nal túl ala csony ah hoz, hogy a szü lõk tö me gei ké pe sek le gye nek ki pó tol ni a

hi ány zó részt. (Tót, 2005)

2001-tõl tör vény ír ja elõ a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek, hogy ala kít sák

ki mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rü ket. A fel sõ ok ta tá si mi nõ ség hi te le sí tés in téz mé nye

a Ma gyar Akkreditációs Bi zott ság.

A FEL SÕ OK TA TÁS RÓL SZÓ LÓ DIS KUR ZUS KET TÕS AR CA

A fel sõ ok ta tás át ala ku lá sát s szû keb ben a bo lo gnai fo lya ma tot be mu ta tó pub li ká ci ók

nem egy sé ges hang nem ben ér té kel nek. Egy cso por tot for mál nak né hány kor mány -

zat hoz kö tõ dõ „hi va ta los” do ku men tu mok és szak ér tõi anya gok, je len té sek. Ezek -

nek sok szor az a sze re pük, hogy a nem zet kö zi szín té ren (pél dá ul a bo lo gnai follow-up

fo lya mat ban) a re for mok si ke re it mu tas sák be. A bo lo gnai fo lya mat nak a ma gyar or -

szá gi ol va sók nak szánt szak ér tõi írá sok is sok szor po zi tív ar cát mu tat ják. Ezen írá sok

fõ re to ri kai ele mei az olyan ki fe je zé sek, mint pél dá ul gaz da sá gos ság, ha té kony ság és

mi nõ ség, al kal maz ko dás a mun ka erõ-pi a ci igé nyek hez. A mind eze ket ma gá ban fog -

la ló fõ gon do lat a nem zet kö zi nor mák nak, a tu dás tár sa da lom ki hí vá sa i nak va ló meg -

fe le lés. Azt is mond hat juk, hogy ezek az írá sok vissz han goz zák az olyan nem zet kö zi

szin ten szü le tett do ku men tu mok hang nem ét, mint ami lye nek pél dá ul azok a hi va -

ta los nyi lat ko za tok, ame lye ket a bologna follow-up fo lya mat ke re té ben ren de zett

kon fe ren ci ák ad nak ki. Ezek a do ku men tu mok jók ar ra, hogy a jog al ko tá si fo lya ma -

tok kro no ló gi á ját vagy a dön tés ho za tal hi va ta los in téz mé nye it meg is mer hes sük. De

eb ben a re to ri ká ban ke vés szó esik a bo lo gnai fo lya mat és a rest rik ci ós ál la mi po li ti ka

ös  sze füg gé se i rõl vagy az egye te mek és fõ is ko lák kö zöt ti harc ról, az át ál lás in téz mé -

nyi szin tû ne héz sé ge i rõl.

A bo lo gnai fo lya mat ról szó ló dis kur zus má sik ol da lát/ar cát azok a szer zõk kép -

vi se lik, akik az ok ta tá si rend szer ku ta tó i ként szem lé lik a re for mo kat. Ezek kö zül a

ku ta tók kö zül töb ben kö tõd nek a bu da pes ti Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet hez

(ko ráb ban Felsõoktatási Kutatóin té zet). A vál to zá so kat gaz da sá gi, tár sa dal mi szem -

pont ból elem zõ írá sa ik nem fel té tel nél kül op ti mis ták a re for mok kal szem ben, azo -

kat nem a „Bo lo gna -menny or szág ba” va ló út nak te kin tik. A fel sõ ok ta tás vál to zá sa it

a ki lenc ve nes évek ben tá gabb gaz da sá gi, tár sa dal mi, tör té nel mi kon tex tus ban szem -

lé lik. A vál to zá so kat nem egy sze rû en úgy te kin tik, mint po li ti ka csi ná lók ví zi ó i nak

ma ni fesz tá ló dá sát, ha nem fi gye lem be ve szik az ok ta tá si rend sze rek vál to zá sa i nak

tár sa dal mi tör vény sze rû sé ge it, mint pél dá ul a Felsõoktatási Kutatóin té zet 2000-ben

meg je lent ta nul mány kö te té nek szer zõi. (Luk ács [szerk.], 2002) Ilyen tör vény sze rû -

ség pél dá ul a tö me ge se dés ki hí vá sa i ra vá la szo ló di ver zi fi ká ló dás, (Koz ma, 1998) a

fel sõ ok ta tás aktorainak ka rak te ré ben és funk ci ó já ban be kö vet ke zett vál tá sok (Koz ma,

2004) vagy a nagy nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si mo del lek egy más hoz va ló kö ze le dé sé nek

ten den ci á ja. Ez az utób bi szem pont kap ki tün te tett sze re pet Hrubos Il di kó és
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mun ka tár sai ku ta tá sa i ban. Hrubos a bo lo gnai fo lya mat ma gyar or szá gi imp le men tá lá -

sá nak leg fon to sabb ku ta tó ja ként a kez de tek tõl vizs gál ja a prob lé má kat nem zet kö zi

ös  sze ha son lí tás ban. (Hrubos–Szentannai–Veroszta, 2003; Bíró–Hrubos–Lovász–Pász -

tor, 2004; Hrubos, 2006) Ku ta tó cso port já nak leg utób bi mun ká ja (2007) nem zet kö zi,

in téz mé nyi szin tû vizs gá lat volt. Ma gyar or szág gal kap cso lat ban meg ál la pít ják töb -

bek kö zött, hogy a dek la rált cé lok ban meg fo gal ma zott ös  sze ha son lít ha tó ság és át jár -

ha tó ság (mo bi li tás) egy elõ re in kább cél, mint va ló ság, an nak el le né re, hogy a kor -

mány za ti szint az egye te mi és fõ is ko lai szek tor kép zé si prog ram ja i nak azo nos sá

té te lé re tö rek szik (nem úgy, mint pél dá ul Hol lan di á ban). Hrubos és szer zõ tár sai úgy

gon dol ják, hogy más or szá gok hoz ha son ló an a két szek tor mun ka meg osz tá sá nak elõ -

se gí té sé re kel le ne tö re ked ni, s a homogenizáció vs. dif fe ren ci á ló dás kér dé se he lyett

egy ide jû homogenizáció és dif fe ren ci á ló dás pa ra dig má já ban kel le ne gon dol kod ni.

Ös  sze gez ve te hát meg ál la pít hat juk, hogy a bo lo gnai fo lya mat tal kap cso la tos

iga zi prob lé mák és kér dé sek nem a kor mány za ti és szak ér tõi hi va ta los anya gok ban

je len nek meg, ha nem a füg get len ku ta tók mun ká i ban.

A KU TA TÁS MÓD SZEREI

A ku ta tás so rán saj tó köz le mé nye ket és fel sõ ok ta tá si szak em be rek kel ké szült in ter -

jú kat ele mez tünk. A fel dol go zás mind két eset ben kva li ta tív mód sze re ken ala pult.

A saj tó elem zés so rán az el sõ lé pés a saj tó or gá num ok fen ti té mák hoz kap cso ló dó cik -

ke i nek és pub li cisz ti ká i nak a szem lé zé se. Az elem zé si egy sé gek a saj tó ban meg je -

lent na gyobb ter je del mû cik kek és pub li cisz ti kák vol tak, me lye ket hat mér ték adó

ma gyar or szá gi saj tó ter mék (Élet és Iro da lom, He ti Vá lasz, He ti Vi lág gaz da ság, Ma gyar
Nem zet, Nép sza bad ság, Vi lág gaz da ság) 2005, 2006 és 2007-es év fo lya mai kö zöl tek. A két

na pi lap a ve ze tõ po li ti kai erõk és a nagy sza va zó tá bo rok szem lé let mód ját rep re zen -

tál ja, a he ti lap ok a köz vé le mény-for má ló ér tel mi ség kü lön bö zõ vi lág lá tá sú kép vi se -

lõ i nek ad nak meg szó la lá si le he tõ sé get. Az adat gyûj tés hez el sõ lé pés ben ér tel mez ni

kel lett a ke re sett té má val kap cso la tos tár sa da lom tu do má nyi szak nyelv ben hasz ná la -

tos fo gal ma kat, me lye ket di men zi ók ra bon tot tunk, s ezek hez egyen ként a köz be -

széd ben hasz ná la tos kulcs sza va kat rendeltünk.1 A vizsgált idõszakban 215 cik ket és

pub li cisz ti kát gyûjtöttünk össze. Ezután azok el sõd le ges fel dol go zá sa, a szem lé zés

kö vet ke zett.

A szem lé zés so rán a pub li cisz ti kák ról ké szült ös  sze fog la lók ban a szerzõ(k) leg -

fon to sabb ál lí tá sa i ra, il let ve az ál lí tá sok hi e rar chi á já ra kon cent rál tunk, s an nak a va -

ló ság konst ruk ci ó nak a tö mör for má ban va ló be mu ta tá sá ra, amely az adott írás ban

tük rö zõ dött. A pub li cisz ti kák ös  sze fog la ló i ra épül ve ké szült el a vizs gált té ma kö rök

ha zai saj tó dis kur zu sá nak váz la tos át te kin té se, mely ben ar ra tö re ked tünk, hogy be -

mu tas suk a tár gyalt té mák és vé le mé nyek sok szí nû sé gét, va la mint a hoz zá szó lók

össze té tel ét. 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

1 A kulcs sza vak a hall ga tói mo bi li tás, az in teg rá ció, a bo lo gnai fo lya mat, a BA-, MA-képzés, a dip lo ma

mun ka erõ-pi a ci ér té ke sít he tõ sé ge, a to vább kép zés, fel nõtt kép zés és a magánfel sõ ok ta tás vol tak.
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A vizs gált pub li cisz ti kák szer zõi öt nagy cso port ra oszt ha tó ak: köz gaz dász ok;

egye te mi ok ta tók; po li ti ku sok; új ság írók; és a tes tü le tek, ér dek vé del mi szer ve ze tek

ne vé ben nyi lat ko zók. Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek ok ta tói és a re form pár ti köz gaz dász ok al kot ják a két leg mar kán sabb tá bort,

s ál ta lá ban a disz ting vált és nyu godt hang ne mû írá sok el le né re vi lá go san ér zé kel he tõ,

hogy az egyes ér dek cso por tok ér ték rend je, vo nat ko zá si rend sze re el tér, ezért a va ló -

ság nak al ko tott konst ruk ci ói sok eset ben nem ös  sze tol ha tó ak. 

Az in ter júk elem zé se kor azt pró bál tuk meg ra gad ni, hogy a vizs gált té mák kal

kap cso lat ban mi lyen gon do la ti konst ruk ci ók je len nek meg a fel sõ ok ta tás vi lá gá val

kap cso lat ban ál ló aktorok kö ré ben. A 22 in ter jú strukturált fel vé tel ét az MTA Szo -

ci o ló gi ai Ku ta tó in té zet ének Szer ve zet- és Mun ka szo ci o ló gi ai Mû he lye szer vez te, az

in ter jú ala nyok fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi és a mun ka erõ pi ac kép vi se lõi vol -

tak. Az in ter jú elem zés so rán az in ter júk szö ve ge i ben a fel sõ ok ta tás szer ke zet vál tá -

sá val kap cso la tos fõ meg ál la pí tá sok ti pi zá lá sá ra tö re ked tünk. Az egyes kér dés kö rök

sze rint ha lad va an nak elem zõ ös  sze fog la lá sá ra tö re ked tünk, hogy a meg szó la lók kö -

zött mi lyen kon szen zus, il let ve mi lyen mar káns vé le mény kü lönb sé gek ta pint ha tó ak

ki. Az elem zõ ös  sze fog la lás ban a fel sõ ok ta tás-ku ta tó nyel vén szó lunk, az az már nem

al kal ma zunk szó sze rin ti idé ze te ket, csak az in ter júk jel ze té re hi vat ko zunk. Elem zé -

si egy ség nek a nyi lat ko za to kat te kin tet tük. A „nyi lat ko zat” az in ter júk bár mi lyen

gon do la ti egy sé ge, amely nek va la mi lyen je len tés tu laj do nít ha tó, il let ve amely ele -

mez he tõ, in terp re tál ha tó. Ez le het te hát egyet len szó vagy több mon da tos gon do lat -

ki fej tés is, akár az egész in ter jú rész le tet is je lent he ti. Emel lett je len tést tu laj do ní -

tunk a nyel vi meg for má lás nak és a sti lisz ti kai vá lasz tá sok nak, hi szen ezek

tük röz he tik a be szé lõk at ti tûd je it.

KI MOZ GAT JA A FEL SÕ OK TA TÁ SI RE FOR MO KAT? 

Az ok ta tás sal kap cso la tos dis kur zus sa rok pont ja it ké pe zik a re form szük sé ges sé gé -

rõl és mér té ké rõl val lott né ze tek, me lyek a leg szé le sebb ská lán mo zog nak. Leg ér de -

ke sebb ta lán a re for mo kat ki kény sze rí tõ erõk re vo nat ko zó vé le mé nyek ös  sze ve té se,

az az hogy a re form of fen zív (a tu dás tár sa da lom ra va ló át ál lás) vagy de fen zív (az ál -

lam ház tar tás gyen ge teherbíróképessége) jel le gû, bel sõ ok ta tá si, szak mai in dít ta tá sú

vagy kül sõ: a po li ti kai vagy a gaz da sá gi al rend szer dik tál ja. 

A re for mo kat elem zõ cik kek fon tos kér dé se az ál lam kí vá na tos ok ta tá si sze rep -

vál la lá sa. A leg mar kán sabb vé le mé nyek azon pó lus kö rül cso por to sul nak, amely sze -

rint a mun ka erõ pi ac igé nyei és a hall ga tói ke res let sza bá lyoz za a fel sõ ok ta tá si kí ná -

la tot. Az ez zel szem ben ál ló vé le mé nyek ál la mi fe le lõs ség vál la lás ról és in téz mé nyi

au to nó mi á ról be szél nek. Egye sek sze rint a hall ga tói ke res let volt az, ami az elõ zõ

év ti zed ben sza bá lyo zó ként mû kö dött, s a láb bal sza va zó hall ga tó után ment a fej -

kvó ta. Az ál lam fi nan szí ro zói vis  sza vo nu lá sá val kap cso la tos pre mis  szák kö zött is ta -

lál ha tó el té rés: egyes vé le mé nyek meg gyõ zõ dé ses pi ac el vû sé gen nyug sza nak, má sok

a költ ség ve tés szûk ke reszt met sze té vel ér vel nek. A meg ma ra dó ál la mi fi nan szí ro zás

mér té ké vel kap cso lat ban el té rõ vé le mé nyek van nak: egye sek sze rint kí vá na tos,

hogy a fõ fi nan szí ro zó to vább ra is a költ ség ve tés le gyen, hogy ki szá mít ha tó le gyen az
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in téz mé nyek éle te, má sok mi nõ ség sze rin ti dif fe ren ci ált ál la mi fi nan szí ro zás ban

gon dol kod nak, vagy csu pán a ki emelt ku ta tó egye te mek nek ítél né nek meg tá mo ga tást.

Az ál la mi fi nan szí ro zás le het sé ges fel tét ele i ként szó ba jön még a kibocsájtott dip lo má -

sok mun ka erõ-pi a ci si ke re, il let ve a ré gió gaz da sá gi éle té be, va la mint a felnõtt -

képezésbe va ló be lé pés is. Han got kap azon ban az a ka rak te res pi ac el vû el kép ze lés

is, amely sze rint az ál lam mun ka hely te rem tõ sze re pet nem vál lal, nem ko or di nál ja a

sze rep lõk te vé keny sé gét: ki zá ró lag in for má ci ók kal áll az aktorok ren del ke zé sé re.

Az in ter jú kat vizs gál va lát ha tó, hogy más né zõ pont ból más sze rep lõk is fon tos sá

vál nak a re for mok ról szó ló narratívákban. Más sza vak kal: ha va la ki nem kí vül ál ló

szak ér tõ ként szó lal meg, tör té ne té ben le het, hogy má sok lesz nek a sze rep lõk.

Ezek ben a narratívákban a vál to zá sok sze rep lõi le het nek az in téz mé nyi egy sé gek,

több nyi re a ka rok, ame lyek „meg me re ví tik a kép zést”, vagy tan tár gya kat ad nak az

„õs kö vü le tek nek” (értsd: sze ni or ok ta tók nak), de le het sze rep lõ a tan szék is „aki -

nek” mun ka kell. Egy he lyütt a „mér nö ki te rü let”-rõl az az egy disz cip li ná ris kö zös -

ség rõl (vö.: aka dé mi ai cso por tok – Becher, 1989) ol vas suk, hogy ki har colt va la mit.

A rek to ri kon fe ren cia egy szer re ér tel mez he tõ dön tés ho zó tes tü let ként és „aré na”-

ként (a rek to rok in téz mé nye i ket kép vi se lik). Több he lyen az in téz mény ve ze tõ rek tor,

eset leg a dé kán je le nik meg mint dön tés ho zó, aki „ta lál ko zik”, „cso dál ko zik”, „dönt”

stb. S ter mé sze te sen ma guk az in téz mé nyek is meg je len nek az in ter júk ban mint a

vál to zá sok sze rep lõi (vagy el szen ve dõi). 

Az in ter júk ban nem esik szó a tár sa dal mi sze rep lõk kel va ló egyez te tés rõl, de a

saj tó köz le mé nyek szer zõi problematizálják a kér dést. Míg a dön tés ho zók azt hang -

sú lyoz ták, hogy a fel sõ ok ta tá si tör vény min den tár sa dal mi szer ve zet tel egyez tet ve

volt, ad dig az ok ta tó tár sa da lom saj tó ban meg szó la ló tag jai sze rint csak lát szat egyez -

te té sek zaj lot tak. Egy be hang zó vé le mé nyek sze rint az érin tett tár sa dal mi sze rep lõk

nem ko ope rál nak, a pub li cisz ti kák ban is idõn ként éles han gú nyi lat ko za to kat kö zöl -

nek, a kölcsnös ki ját szás okoz ta sé rel mek fel hány tor ga tá sa a pub li cisz ti kák vis  sza té rõ

ele me. A hall ga tói ön kor mány zat kép vi se lõi sé rel me zik, hogy a tan dí jat meg sza vaz ta

a Magyar Rek to ri Konferencia, s azt ál lít ják, hogy a jö ve del mek nem a mi nõ sé gi

mun kát fog ják szol gál ni, ha nem az egye te mi ve ze tõk presz tízs köl te ke zé sét (új au tó,

bõr fo te lek stb.). A pub li cisz ti kák sze rint az in téz mé nyek kö zöt ti ér dek el len té tek is

fel szín re tör tek, ami kor pél dá ul a pont szá mí tá son ala pu ló ke ret szá mok meg ha tá ro -

zá sá nál a rend szer vál tás elõt ti kor szak ré gi ér dek ki já ró po li ti ká ja ér vé nye sült.

KRI TI KA A RE FOR MOK KAL SZEM BEN

Mind az elem zett saj tó köz le mé nyek ben, mind az in ter júk ban igen hang sú lyos elem

a fel sõ ok ta tás re form ja i nak sok szor éles bí rá la ta. Ez nem csak a bo lo gnai fo lya mat hoz

kö tõ dõ lé pé sek re, ha nem az azt meg elõ zõ idõ szak ra is vo nat ko zik. A saj tó vi ták és

in ter júk meg szó la lói a fel sõ ok ta tás rend szer vál tás óta be kö vet ke zett vál to zá sai kö zül

a leg je len tõ sebb nek két ség te le nül az ex pan zi ót, a tö me ges sé vá lást tart ják. A fel sõ -

ok ta tás ki ter je dé sét lé nye gé ben min den in ter jú alany ha nyat lás nak, rom lás nak ér zé -

ke li, ek ként éli meg, min den ki úgy ér zi, a fel sõ ok ta tás „rossz pá lyán van”. A meg -

kér de zet tek lát le le te a fel sõ ok ta tás ról alap ve tõ en le han golt (és le han go ló), szin te

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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alig ta lá lunk a vál to zá sok va la mely as pek tu sát is po zi tí van ér té ke lõ meg nyi lat ko -

zást. A rend szer vál tást kö ve tõ, má ig tar tó ex pan zi ó hoz köt he tõ kö zös „lét él mény” a

mi nõ ség rom lá sa. En nek kül sõ je gye az in téz mé nyek „sza po ro dá sa”. A hall ga tók tö -

me ges meg je le né sé nek kö vet kez mé nye i re uta ló ki fe je zé sek lé nye gé ben egy je len -

tés bo kor ba tar toz nak: „hí gu lás”, „túl kép zés”, „de val vá ló dás”. A mi nõ ség rom lás nak

ez a kép ze te ki ter jed a kö zép is ko lák ra is, egye sek sze rint már a kö zép is ko la sem ké -

szít fel meg fe le lõ en a fel sõ fo kú ta nul má nyok ra. Alább, az egye te mek és fõ is ko lák vi -

szo nyát tár gya ló rész ben is szó esik ar ról, hogy a minõség(romlás) kér dé sé hez a leg -

több eset ben as  szo ci á ló dik a fel sõ ok ta tás és mun ka erõ pi ac kap cso ló dá sa.

Lé nye gé ben min den ki a ket tõ kö zöt ti kap cso lat hi á nyát ál la pít ja meg, va gyis hogy a

kép zé si struk tú ra ala ku lá sa nem a mun ka erõ pi ac igé nye i hez, ha nem a hall ga tói ke -

res let hez iga zo dott. Csu pán egy va la ki – egy jobb ol da li köz gaz dász – mond ja azt,

hogy ez a tö me ges sé vá lás szük ség sze rû volt, a rész vé te li mu ta tók ná lunk még min -

dig ala cso nyab bak az eu ró pai or szá go ké hoz ké pest. Ugyan csak õ az egyet len, aki a

mun ka nél kü li dip lo má sok so kat han goz ta tott ügyét sem lát ja szük ség sze rû en tra gi -

kus nak. Ér ve lé se sze rint an  nyi tör té nik, hogy a vég zett sé gek tar tal ma nem il lesz ke -

dik szo ro san a mun ka kör höz, fog lal ko zás hoz, s két ség te len ugyan, hogy a dip lo má sok

„fel ve võ pi a ca” nem nõ azo nos mér ték ben a ki bo csá tás nö ve ke dé sé vel, de et tõl a

dip lo má sok mun ka erõ-pi a ci elõ nye to vább ra is meg ma rad. Ös  sze gez ve az ed di gi e -

ket, a fel sõ ok ta tás tö me ges sé vá lá sát az in ter júk ala nyai rom lás ként élik meg, a nyi -

lat ko za tok leg több jé ben – egy haj da ni, ide á lis ál la pot szi no ni má ja ként – meg je le nik

az „elit kép zés” ki fe je zés.

A re for mok kal kap cso la tos leg vi ta tot tabb kér dés a re for mok üte me, men  nyi sé ge

és csa pás irá nya volt. Az ok ta tói vi lág kép vi se lõi ál ta lá ban túl zot tan gya ko ri nak ta lál ják

a re form hul lá mok egy más utá ni sá gát, töb ben gon dol ják úgy, hogy a menetközbeni

sza bá lyo zá si változtatgatások okoz zák a gon dot. Egyes neo li be rá lis ok ta tás gaz dá szok

sze rint a re for mok na gyon las san ha lad nak. Ezen las sú sá gá ért egy részt a fel sõ ok ta -

tás és ku ta tás ka ma rai jel le gû és puf fer-szer ve ze te it – MAB, MTA – okol ják, s fe u dá -

lis, bel ter jes államszocialista örök ség ként aposzt ro fál ják õket, no ha jó rész ük a rend -

szer vál tás után jött lét re, más részt a re ak ci ós ok ta tók fé ke zõ, re for mot fel pu hí tó

te vé keny sé gét te szik fe le lõs sé. 

A saj tó köz le mé nyek ben meg je le nõ, re for mo kat érin tõ hoz zá szó lá sok kö zül sok

kap cso ló dik az is mert neo li be rá lis re form köz gaz dász, Bok ros La jos (2007) vi ta anya -

ga i hoz. Õk a fel sõ fo kú ta nu lás költ sé ge i nek vi se lé sé re és az egye te mek jö võ jé re vo -

nat ko zó an fo gal maz tak meg ra di ká lis té te le ket. Esze rint a fel sõ ok ta tás nem ál lam -

pol gá ri jo gon já ró köz szol gál ta tás, s a te het ség te le nek ta nul má nya it sem mi lyen

mér ték ben nem sza bad ál la mi lag fi nan szí roz ni. A gyen ge szín vo na lú fel sõ ok ta tá si

in téz mé nye ket be kell zár ni, a ku ta tó egye te mek nek ki emelt ál la mi fi nan szí ro zást

kell ad ni, s az ok ta tók bé rét a tan dí jak ból kell ki gaz dál kod ni. A kri ti ku sok sze rint

ezek a ja vas la tok utó pisz ti ku sak, „fo gal mi ho mály” jel lem zi õket, a kis lé pé sek ki -

dol go zá sa hi á nyos, ha tá sai át gon do lat la nok. A kri ti kák nem egy szer a fel sõ ok ta tás

eu ró pai ha gyo má nyok ban gyö ke re zõ tár sa da lom po li ti kai funk ci ó já nak sé rü lé sét ké -

rik szá mon a ra di ká lis re for me ren, s az el kép ze lé se ket elitistának, a tár sa dal mi mo -

bi li tás iránt kö zöm bös tech nok ra ta ví zi ó nak tart ják. 
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A ma gyar or szá gi vi ták ban – min den pe ri fé ri án fek võ or szá gé hoz ha son ló an – ál -

lan dó hi vat ko zás tör té nik a nyu ga ti pél dák ra. A saj tó ban és az in ter júk ban meg szó -

la lók elõ sze re tet tel hi vat koz nak kül föl di fel sõ ok ta tá si rend sze rek pél dá i ra pro és

kont ra a re for mok ügyé ben is. A re form pár ti szer zõk az USA si ke res gaz da sá gát és

fel sõ ok ta tá si mo dell jét te kin tik min tá nak. A re form bí rá lói kö zül töb ben fel ve tik,

hogy az ame ri kai rend szer át ül te té se nem il lik a ma gyar or szá gi vi szo nyok kö zé, mert

más a fel sõ ok ta tás fej lõ dé si út ja, vagy mert ott sem ér te el a kí vánt célt, és nem

mû kö dik meg fe le lõ en, mi vel meg ho no sí tá sa nö vel te a tár sa dal mi egyen lõt len sé ge -

ket. A fel sõ ok ta tás eu ró pai uni ós átstruktúrálásával kap cso lat ban is szó ba jön az a

ké tely, hogy a tár sa dal mi igé nyek rest rik ci ó já ra, az ex pan zi ós nyo más el foj tá sá ra

épü lõ, el múlt évtizedekbeli fel sõ ok ta tás-po li ti ka sa já tos örök ség a posztszocialista

or szá gok ban. Van olyan szer zõ, aki a svéd, né met vagy a ná luk job ban el lá tott finn és

spa nyol egye te mek pél dá ját ajánl ja meg fon to lás ra, ahol a ma gyar or szá gi in terp re tá -

ció sze rint nem má sol ják szol gai mó don a bo lo gnai szer ke ze tet.

A „BO LO GNA” FO GA LOM ÉR TEL ME ZÉ SEI

Ku ta tá sunk so rán fel me rült a kér dés, hogy a tár sa dal mi és ok ta tás po li ti kai ér dek cso -

por tok kép vi se lõi mi lyen is me re tek kel ren del kez nek a bo lo gnai fo lya mat ról, ezért

ös  sze gyûj töt tük azo kat az ún. Bo lo gna -ér tel me zé se ket, ame lyek a pub li cisz ti kák ban

sze re pel nek. A szak ér tõi anya gok szer zõi a saj tó ban is azt hang sú lyoz zák, hogy a bo -

lo gnai át ala kí tás cél ja az egy ség és az át lát ha tó ság, va la mint a hall ga tói mo bi li tás

erõ sí té se. Az aka dé mi ai vi lág egyes kép vi se lõi sze rint a bo lo gnai re for mok va ló sá gos

cél ja, hogy az ál lam nak ke ve seb be ke rül jön a fel sõ ok ta tás. Az ok ta tók egy ré sze egy

nagy tan anyag csök ken tés ként in terp re tál ja a vál toz ta tá so kat, mely nek so rán há rom

év re kell zsu go rí ta ni, amit ed dig öt év alatt ta ní tot tak. A vé le mé nyek egy vo nu la ta

fél re ér tett Bo log ná ról be szél: sze rin tük az ere de ti cél az át jár ha tó ság és az ös  sze -

mér he tõ ség meg te rem té se volt, s nem a több csa tor nás fel sõ ok ta tás egy csa tor nás sá

té te le, ezért vis  sza kell for dí ta ni az el hi bá zott lé pé se ket, ame lyek el mos ták a a fõ is -

ko la–egye tem kü lönb ség té telt. Ki vé tel ként elõ for dul olyan né zet is, amely sze rint a

bo lo gnai re form cél ja az eu ró pai kul túr kör ös  sze ol vasz tá sa, az eu ró pai ér ték rend és

ál lam pol gár esz mény el ter jesz té se. Prag ma ti ku sabb ol va sa tok sze rint a bo lo gnai át -

ala kí tás cél ja a nyelv tu dás ja ví tá sa, a fel sõ ok ta tás gya kor lat ori en tált tá té te le vagy a

gaz da sá gi igé nyek hez iga zí tott mun ka erõ elõ ál lí tá sa. Újabb ér tel me zés sze rint az

egy for ma szin tû kép zé sek ver se nyez te té se vagy az egye te mek fõ is ko lá vá ala kí tá sa a

ha zai bo lo gnai fo lya mat ér tel me. Van olyan, aki sze rint a bo lo gnai fo lya mat la tens

cél ja, hogy az eu ró pai uni ós ide o ló gi át pro pa gá ló pe da gó gi ai tan szé kek ex pan dál ja -

nak, má sok sze rint a bo lo gnai re form meg fe le lõ le he tõ ség a pe da gó gi ai ta nul má -

nyok, a ta nár kép zés kí vá na tos meg erõ sí té sé re.

Az in ter júk ban is tet ten ér he tõ ek a bo lo gnai fo lya mat egyé ni „konceptualizálá-

sai”. A fo lya ma tot tar tal mi szem pont ból az in ter jú ala nyok kö zül so kan a ré gi rend -

szer kon zer vá lá sá nak te kin tik. Az ide köt he tõ nyi lat ko za tok sze rint szá mos eset ben

nem tör tént sok kal több, mint a ré gi kép zé sek nek és azok tan tár gya i nak „át fes té -

se”, az öt éves kép zé sek „ket té vá gá sa”, a kép zé si struk tú ra „meg me re ví té se”, eset -
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leg az, hogy „min dent be le rak tunk” az alap kép zés be (nem gon dol va ar ra, mi „ma -

rad” a mes ter kép zé si sza kasz ra). Eb be a sor ba il lik a „le bu tí tott egye te mi [értsd:

ko ráb bi öt éves] kép zés” ki fe je zés is. Ezek a nyi lat ko za tok te hát azt su gall ják, a

kény szer szül te struk tu rá lis vál to zás sal nem járt együtt át gon dolt tar tal mi vál to zás.

Az át ala ku lás fo lya ma ta mel lett szó ló ér ve lés sze rint a két sza ka szú kép zés elõ nye,

hogy a tö me ge sen meg je le nõ hall ga tó ság „szû ré sé re” mó dot ad a fo ko za tok kö zöt ti

el vá lasz tás. Ez ugyan ak kor le he tõ sé get ad ar ra is, hogy a ma gas szin tû el mé le ti ok ta -

tás ban már csak a to vább lé põ leg job bak ve gye nek részt.

A BO LO GNAI FO LYA MAT KRI TI KÁ JA

Mind két vizs gá lat azt mu tat ja, hogy a bo lo gnai fo lya mat ra ref lek tá ló meg nyi lat ko zá -

sok leg mar kán sabb ele me a kri ti ka. Az in ter jú ala nyok a bo lo gnai re for mok meg va ló -

sí tá sát ki vé tel nél kül el hi bá zott nak és el ha mar ko dott nak lát ják, mint sem rö vid tá -

von elõ re mu ta tó nak és po zi tív át ala ku lás nak. A meg kér de zet tek a fo lya ma to kat

alap ve tõ en konf lik tus ként, harc ként ér tel me zik, szin te bár mely di men zi ót te kint -

ve. (Kü lö nö sen igaz lesz ez a szek to rok vi szo nyá ra.) Van, aki „há bo rús vi szo nyok”-

ként aposzt ro fál ja az új kép zé si for má ra va ló át ál lás idõ sza kát. A fo lya mat nak lé tez -

nek po zi tív töl té sû ér tel me zé sei, de az ide tar to zó nyi lat ko za tok is in kább csak

szük ség sze rû ség rõl be szél nek (a szük ség sze rû ség okát a tö me ge se dés re va ló vá lasz -

kény szer ben je lö lik meg). A nyi lat ko za tok egy ré szé ben érez zük úgy, hogy a bo log nai

folyamatot a dest ruk ci ó val azo no sít ják in kább. Ér de kes, hogy a leg egyér tel mûb ben

ide tar to zó nyi lat ko zat po zi tív ér ték tu laj do ní tá sú: „szét kel lett ver ni”, de több nyi re

ne ga tív íté le tet hor doz nak azok a nyi lat ko za tok, ame lyek sze rint az át ál lás vesz te sé -

get ho zott ab ban az ér te lem ben, hogy egy – ta lán nem jól, de még is csak – mû kö dõ

rend szert ala kí ta nak át. (A gon do lat me net sze rint a „ré gi” rend szer mû kö dõ ké pes -

sé gét az ad ta, hogy a tár sa da lom nagy já ból tisz tá ban volt a rend szer rel, min den ki (a

csa lá dok, a szü lõk, a „la kos ság” és a mun ka adói szfé ra egy aránt) tud ta, hogy ho va he -

lyez zen el ma gá ban egy fõ is ko lai vagy egy egye te mi dip lo mát mind presz tízs, mind

tu dás- és kom pe ten cia tar ta lom te kin te té ben. A két szek tor „ki egé szí tet te egy mást”.

A „bu ta elõ ké szí tés” nyo mán elõ állt új hely zet egyik leg fõbb ne ga tí vu ma te hát a bi -

zony ta lan ság, il let ve az új rend szer egé szé nek, il let ve ki adott fo ko za ta i nak ér tel mez -

he tet len sé ge a tár sa da lom és gaz da ság szá má ra. Ugyan csak de fi cit ként mu tat ko zik,

hogy nem nö ve ked nek a bo lo gnai folyamat szel le mi sé gé hez oly an  nyi ra kö tõ dõ mo bi li -

tás (je len eset ben nem tár sa dal mi, ha nem aka dé mi ai ér te lem ben vett moz gás) esé lyei.

A fo lyó irat-elem zé sek bõl ki de rül, hogy a Bo lo gna kö rü li nagy vi ták 2005-ben a

két csa tor nás fel sõ ok ta tás fel szá mo lá sá nak koc ká za tai kö rül foly tak, ké sõbb tar tal mi

kér dé sek alap el ve i rõl, pél dá ul ar ról, hogy a mes ter sza kok spe ci a li zált vagy ge ne ra li -

zált tu dást köz ve tít se nek-e. Na gyon gya ko ri az írá sok ban az a vé le mény, hogy a Bo -
lo gnai Nyi lat ko zat pont ja it egy ol da lú an ér tel me zik, vagy fél re ér tel mez ve megy vég be

a ha zai fel sõ ok ta tás át ala kí tá sa, s a hat pont ból csak a több sza ka szú szer ke zet ki ala -

kí tá sá ra kon cent rál nak: nem fi gyel tek sem a mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos pont -

ra, sem a hall ga tói-ok ta tói mo bi li tás elõ se gí té sé re.
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A bo lo gnai re for mok leg gya ko ribb kri ti kái a saj tó ban, hogy a szer ke zet át ala kí tás

el kap ko dott, Eu ró pá ban a ma gyar or szá gi volt a leg gyor sab ban le ve zé nyelt re form,

mely nek so rán sza kok tûn tek el. A rö vid fu tam ide jû kép zés koc ká za ta to váb bá, hogy

a két sza ka szú kép zés el sõ sza ka sza alatt a hall ga tók nem lesz nek ké pe sek nyelv -

vizs gát sze rez ni. A fõ is ko lák ra gya ko rolt ha tá sa, hogy ok ta tó ik kal el áraszt va a gyen ge

dok to ri is ko lá kat tö meg kép zés sé te szik. Az alap kép zés sel (BA-szinttel) kap cso lat -

ban az az ál ta lá nos ag go da lom, hogy ez zel a vég zett ség gel nem tud nak majd el he -

lyez ked ni, a mes ter kép zés ben (MA szin ten) vi szont ala csony nak ta lál ták a fel ve he -

tõ hall ga tók 35%-os ke re tét.

A BO LO GNAI FO LYA MAT EGYÉB AS PEK TU SAI

A bo lo gnai fo lya mat nak van nak olyan as pek tu sai, ame lyek a hi va ta los Bo lo gna -dis -

kur zus nak és do ku men tu mok nak fon tos ele mei, de a vizs gált szö ve gek ben ki sebb

fi gyel met kap nak. Ilyen as pek tu sok a mi nõ ség, az in téz mé nyi au to nó mia és az

akkreditáció. A hall ga tói mo bi li tás kér dé se pe dig szin te egy ál ta lán nem tema ti zá ló -

dik sem a saj tó köz le mé nyek ben, sem az in ter júk ban.

MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS

Meg fi gye lé sünk sze rint a mi nõ ség biz to sí tás kér dé se vagy ref lek tá lat la nul sze re pel a

szö ve gek ben, vagy a gya nak vás hang ján szól nak ró la, mi sze rint ez „va la kik nek jó üz -

le ti le he tõ ség”, vagy ha zai szak em ber gár dá ja más pá lyá ról ki szo rult szak ér tõk bõl áll

stb. Az ok ta tói meg szó la lók egy ré sze sze rint meg va ló sít ha tó az ok ta tá si rend szer

bel sõ aka dé mi ai lo gi ká ján ala pu ló mi nõ ség biz to sí tás, en nek esz kö zei a hall ga tók fel -

vé te li szû ré se és a ta ná rok ki ne ve zé sé nek szak mai fel tét elei, a tu do má nyos tes tü le -

tek na gyobb be le szó lá sa. A mi nõ ség-vi ta má sik pó lu sán e né zet sze rint a fel sõ ok ta -

tás nak kül sõ mi nõ ség ér té ke lés re van szük sé ge, s eb ben csak a mun ka erõ pi ac

kép vi se lõi kom pe ten sek. Rit káb ban találkozunk a hall ga tói vé le mé nyek hang sú lyo -

zá sával. Noha a hall ga tók vé le mé nye egyes rang sor ok ki ala kí tá sá ban már is je len tõs

súl  lyal esik lat ba Ma gyar or szá gon, így ko moly szem pont tá vá lik, hogy az ok ta tók

men  nyi re ér nek rá fog lal koz ni ve lük. A mi nõ sé gi szem lé let meg ho no sí tá sá nak egyik

fon tos lé pé se ként ér té kelt in téz mé nyi pá lya kö ve té ses vizs gá la tok kal kap cso lat ban

meg fo gal ma zó dó szkep szis oka, hogy az alumnusok kap cso lat tar tá sa az egy ko ri in -

téz mén  nyel a mai ma gyar fel sõ ok ta tás ra nem jel lem zõ. 

Az akkreditáció in téz mé nye és mû kö dé se kö rül is több né zet csap ös  sze a fo -

lyó irat ok ol da la in. Egy részt az ok ta tá si kor mány za tot éri bí rá lat, ami ért a MAB el -

uta sí tó dön té se it fe lül ír va nem meg fe le lõ nek ítélt sza kok indítását en ge dé lyez te,

va la mint a MAB mun ká ját ne he zí ti a menetközbeni dön té sek kel. Más részt az

akkreditáció in téz mé nyé vel kap cso lat ban az a kri ti ka me rül fel, hogy a MAB-ban

egy más köl csö nös akk re di tá lá sa fo lyik, s az a ja vas lat ol vas ha tó, hogy az akkreditá-

ciós fo lya mat ba tár sa dal mi és szak mai nyil vá nos ság be vo ná sa is kí vá na tos.
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Az in ter júk ban az akkreditáció kér dé se az ér de kek ér vé nye sí té sé nek prob lé má já hoz

tár sul. Az ér dek ér vé nye sí tés el té rõ le he tõ sé ge i nek okát az ok ta tók ab ban lát ják, hogy a

Ma gyar Akkreditációs Bi zott ság ban az egye te mi szfé ra erõ seb ben je le nik meg, mint a fõ -

is ko lai. Itt ar ra is tör té nik uta lás, hogy az ér de kek nem csu pán a két szek tor di men zi ó já -

ban met szet tek, ha nem lé te zik egy cent rum–pe ri fé ria di men zió is, ne ve ze te sen a fõ vá -

ro si in téz mé nyek erõ sebb po zí ci ó ban van nak a vi dé ki ek hez ké pest, sõt a kis vá ro si

fõ is ko lák kép vi se lõi egye ne sen egyes ré gi ók el le he tet le ní tés rõl be szél nek. 

AZ AU TO NÓ MIA

Nem tar to zik köz vet le nül a bo lo gnai do ku men tum ban sür ge tett vál to zá sok kö zé az

au to nó mia fe lül vizs gá la ta, azon ban a kor mány za ti, sõt im má ron nem zet kö zi sze rep -

lõk ál tal kép vi selt vál toz ta tá sok in téz mé nyi fo gad ta tá sa fel kor bá csol ta a vi tá kat az -

zal kap cso lat ban, hogy a mo dern fel sõ ok ta tás ban ho gyan ér tel mez he tõ az au to nó -

mia. In kább az egye te mi em be rek pub li cisz ti ká i ban for dul elõ az au to nó mia

ve szé lyez te té sé nek gon do la ta. Õk a fel sõ ok ta tás krí zi sé nek gyö ke rét ab ban lát ják,

hogy év ti ze dek óta nem mû kö dik az universitas, ami a hall ga tó és az ok ta tó kö zös,

önál ló köz tár sa sá ga. Ezen vé le mé nyek sze rint a fel sõ ok ta tás két ség te len prob lé má i -

ra az zal szük sé ges vá la szol ni, hogy nö vel ni kell az au to nó mi át, és meg kell erõ sí te ni

a vá lasz tott ve ze tõk sze mé lyi fe le lõs sé gét.

EGYE TE MEK ÉS FÕ IS KO LÁK

Ma gyar or szá gon a du á lis fel sõ ok ta tás örök sé ge erõ sen be fo lyá sol ja a li ne á ris kép zés -

re va ló át ál lás me ne tét. Kez de tek tõl fog va he ves ok ta tás po li ti kai vi ták tár gya a kér -

dés, va jon me lyik in téz mény tí pus nak mi le gyen a sze re pe a jö võ ben. A fel szí nen, a

nyil vá nos dis kur zus ban na gyon gyak ran ez mi nõ ség biz to sí tá si kér dés ként je le nik

meg. Va ló já ban azt sejt het jük, hogy a na gyobb, ré geb bi in téz mé nyek in kább ko ráb bi

presz tí zsü ket, a fel sõ ok ta tás hi e rar chi á já ban el fog lalt he lyü ket sze ret nék meg õriz ni.

A ki sebb, fõ ként fi a tal in téz mé nyek szá má ra a hall ga tó kért foly ta tott harc nak sok

eset ben a fenn ma ra dás a tét je.

A saj tó köz le mé nyek ben (a nyil vá nos dis kur zus ré sze ként) a vi dé ki fõ is ko lák a

sze mé lyi és tár gyi inf rast ruk tú rát nél kü lö zõ in téz mé nyek ként je len nek meg, el sõ -

sor ban a ra di ká lis re for me rek és a he lyi ér de kek ne vé ben meg szó la lók írá sa i ban. Az

elõ zõ ek a be zá rá suk mel lett ér vel nek, az utób bi ak a be zá rás koc ká za ta i ról be szél -

nek (pl. a vi dé ki mun ka erõ-után pót lás el vesz té sé rõl), s ága zat kö zi szem lé le tet és

re gi o ná lis ér zé keny sé get sür get nek. Egye sek egy olyan fel sõ ok ta tá si tér kép el ké szí -

té sét ja va sol ják, amely a kép zé sek és a szük ség le tek ös  sze han go lá sát szol gál ná.

Ahogy ar ra fen tebb utal tunk, az elem zett in ter júk ban a két szek tor vi szo nyá ról

szó ló meg nyi lat ko zá so kat alap ve tõ en a konf lik tu sos lá tás mód jel lem zi: az in ter júk

szö veg vi lá gá ban mél tán be szél he tünk konf lik tu sos, de akár „há bo rús pa ra dig má ról”

is. Ha az ide vá gó nyi lat ko za to kat vizs gál juk, szin te min den in ter jú alany gon do lat -

me net ében kö zö sek az aláb bi ele mek:
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• A fõ is ko lák és egye te mek vi szo nya konf lik tu sos, s ez a konf lik tus – egy elõ re

úgy tû nik – fel old ha tat lan. A két szek tor (és in téz mé nyei) egy ér tel mû en egy -

más ver seny tár sa i ként, kon ku ren ci á i ként, sõt, akár a má sik fél ügyé nek aka dá -

lyo zó i ként té te le zõd nek. Ha lé te zik is va la mi fé le együtt mû kö dé si le he tõ ség

(„stra té gi ai szö vet ség”), az ma xi mum a tar tal mak ki dol go zá sá ra kor lá to zó dik,

de már pél dá ul egy szak be me ne ti (fel vé te li) kö ve tel mé nye i nek a la zább ra-

szo ro sabb ra vé te le is úgy me rül fel, hogy az a hall ga tók vá lasz tá si ked vét be fo -

lyá sol hat ja. Ha a fõ is ko lá kon kön  nyí tet tek a fel té te lek, az oda vonz hat ja a hall -

ga tó kat, en nél fog va az egye te mek a be me ne ti kö ve tel mé nyek egy sé ge sen

ma ga sabb szin ten tar tá sá ban lát sza nak ér de kelt nek. Az együtt mû kö dés le he tõ -

sé ge it a ke ret fel té te lek is kor lá toz zák, me lyek mi nõ sí tett sé gi kö ve tel mé nyek -

ként je len nek meg (egy ok ta tó egy he lyen), de amely fel té te lek tu laj don kép -

pen ar ra va lók, hogy ne le hes sen bár hol (va gyis a fõ is ko lá kon) kép zé se ket

in dí ta ni. 

• A harc nak két di men zi ó ja van, egy olyan, amit ta lán „esz me i nek” ne vez he tünk

– tu laj don kép pen a presz tí zsért fo lyó ve tél ke dés rõl van szó – a má sik in kább

gaz da sá gi di men zió, ne ve ze te sen a hall ga tó kért fo lyó harc. Tu laj don kép pen

min den ki úgy és azt lát ja, hogy a re for mok tét je az in téz mé nyek élet ben ma ra -

dá sa, ami nek leg fõbb zá lo ga a hall ga tók ke gye i nek, ér dek lõ dé sé nek meg szer zé se.

Itt azon ban nem csu pán a két szek tor áll szem ben egy más sal: az egyes in téz -

mé nyek (sõt azok egy sé gei is) küz de nek.

• Ugyan csak kö zös elem nek ne vez he tõ a gon do lat me ne tek ben, hogy az in téz mé -

nyek rang ja, meg íté lé se nagy ban ah hoz kö tõ dik, hogy a ki ke rü lõ hall ga tók mi -

lyen esé lyek kel in dul nak a mun ka erõ pi a con. E te kin tet ben úgy érez zük, hogy a

meg szó la lók a kül sõ sze rep lõk nek tu laj do nít ják ezt az íté le tet, de ma guk is

azo no sul nak ve le. Ez mind két – fõ is ko lai és egye te mi – fél szá má ra fon tos di -

men zió, amely a szek to ro kat leg in kább meg kü lön böz te ti. A fõ is ko lá hoz és az

egye tem hez kö tõ dõ in ter jú ala nyok ugyan is más ként lát ják a mun ka erõ pi ac hoz

va ló kap cso ló dás le he tõ sé ge it.

Rö vi den utal tunk már rá, hogy ami kor in téz mé nyek egy más hoz va ló vi szo nyá ról

be szé lünk, ak kor nem csak az egye tem–fõ is ko la re lá ció je le nik meg a nyi lat ko za tok -

ban. A meg kér de zet tek több he lyen utal nak ar ra a hi e rar chi á ra, amely a tel jes in téz -

mé nyi rend szer re jel lem zõ, s amely ben min den in téz mény nek meg van a ma ga jól

be azo no sít ha tó he lye. Tu laj don kép pen a fõ vá ro si egye te mek–vi dé ki egye te mek; vi -

dé ki nagy (re gi o ná lis je len tõ sé gû) fõ is ko lák és a kis (he lyi ér de kû) fõ is ko lák hi e rar -

chi á já ról van szó. A kis, he lyi fõ is ko lák he lyi tár sa da lom ban be töl tött sze re pét – a

nagy in téz mé nyek pers pek tí vá já ból – az in ter júk meg szó la lói in kább iro ni ku san em -

lí tik az ezen in téz mé nyek lé te mel let ti va lós érv ként. 

Ami a rend szer egé szét, va gyis az in téz mé nyek egy más sal va ló har cá nak meg -

szün te té sét il le ti, úgy tû nik, hogy a ki hí vá sok „nemzetköziesedése” je lent he ti azt a

té nye zõt, amely a vé le mé nyek sze rint ös  sze fo gást hoz hat a nem ze ti rend szer szint -

jén. Ezen a pon ton kon szen zus mu tat ko zik ab ban a te kin tet ben, hogy Ma gyar or szág

szem pont já ból a bo lo gnai fo lya mat a nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si hi e rar chi á ba va ló be -

il lesz ke dést je len ti.
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FEL SÕ OK TA TÁS ÉS MUN KA ERÕ PI AC

A két szek tort egy más sal szem ben ál ló ként ér tel me zõ nyi lat ko za tok kulcs kér dé se az

el mé let és a gya kor lat vi szo nya a kép zé si prog ra mok ban, az a prob lé ma, hogy va jon a

mun ka erõ pi ac nak elméleti(es) vagy gyakorlati(as) kép zé sek ben fel vér te zett ki lé -

põk re van-e szük sé ge. (Ez ter mé sze te sen ös  sze függ az zal is, hogy Ma gyar or szá gon

2007-ben még jó részt csak bachelor kép zé sek fut nak.) A kér dés leg in kább ak ként

me rül fel, hogy a lét re ho zott alap sza ko kat va jon el mé let- vagy gya kor lat ori en tált tá

kel le ne-e ten ni. A nyi lat ko za tok te hát egy irány ba mu tat nak ab ban, hogy ezt a kér -

dést át kel le ne/kel lett vol na gon dol ni, mert a je len le gi hely zet el lent mon dá sos. Ez

ab ból fa kad, hogy ugyan azon alap kép zé sek ve zet nek egy szer re a mes ter sza kok és a

mun ka irá nyá ba. Ugyan ak kor érez he tõ, hogy a fõ is ko lai szek tor kép vi se lõi a gya kor -

lat- („kom pe ten cia”-) ori en tált kép zé sek hí vei, az egye te mek meg szó la lói ter mé -

sze te sen az el mé le ti kép zé sek mel lett ér vel nek. S a két fé le vé le ményt ugyan az zal

az ér ve lé si lo gi ká val tá mo gat ják, ne ve ze te sen az zal, hogy a tõ lük ki ke rü lõk job ban

meg áll ják a he lyü ket a mun ka erõ pi a con, mint a má sik szek tor vég zett jei. A fõ is ko lai

meg nyi lat ko zá sok több ször hi vat koz nak konk rét cé gek re, me lyek jel zik, hogy gya -

kor la ti a san kép zett em be rek re van szük sé gük (olyan szak em ber kell, aki „tud köny -

vel ni”, mert egyéb ként „az ut cá ra kép zünk”). Az alap kép zé sek bõl az egye te mi lob bi

mi att „el ve szett a gya kor lat”. Az egye tem hez köt he tõ nyi lat ko za tok üze ne te vi szont

az, hogy hos  szabb tá von még is csak az „el mé lyült” kép zé sek a hasz no sak, az egye te mi

kép zés ben fej lesz tett kom pe ten ci ák a ta nul ni tu dás, a prob lé ma meg ol dás és ér tel -

me zés ké pes sé ge, s a hall ga tó vég sõ so ron még is csak a „ma ga sabb presz tí zsû” kép -

zést vá laszt ja, mert el he lyez ke dé sé ben a dön tõ az lesz, hogy hol sze rez te a pa pírt.

Ös  sze fog lal va, úgy érez zük, hogy ezek ben a nyi lat ko za tok ban mint ha új ra szü let ne

az a kö zép fo kú ok ta tás sal kap cso la tos is mert gon do lat me net, amely sze rint az a baj,

hogy nin cse nek jó szak em be re ink, mert tönk re lett té ve a szak kép zé sünk. (Te hát a

tö me ge se dés „föl fe lé hú zó dá sá val” meg je le nik az „érett sé git ad junk vagy szak mát”

cí mû vi ta fel sõ ok ta tá si vál to za ta is.)

Az el mé let és/vagy gya kor lat el lent mon dá sát ki bé kí tõ ja vas la tok min két ol dal -

ról meg fo gal ma zód nak, nagy já ból úgy, hogy a két szek tor nak va ló ban el kel le ne kü -

lö nül nie, lé tez nie kel le ne dek la rál tan gya kor la ti és el mé le ti alap kép zé si prog ra mok -

nak, s ezek nek az in téz mény tí pu sok sze rint is el le het ne kü lö nül nie, to váb bá üd vös

len ne az alap kép zé sek hos  szab bá (7 fél éves sé) té te le. A meg va ló su lás szem pont já -

ból a fõ is ko lák elõny ben van nak az egye te mek kel szem ben. A fel nõtt kép zés sel kap -

cso la tos in ter jú rész le tek ben ugyan csak meg je le nik az a gon do lat me net, amely a

„hasz no sít ha tat lan” és a „hasz no sít ha tó” kép zé se ket nem egy mást ki zá ró nak tar ja,

in kább an nak le he tõ sé gét ve ti fel – il let ve azok ra a pél dák ra hi vat ko zik – ame lyek -

ben a hall ga tók a sze mé lyes vá gyak, ér dek lõ dés alap ján vá lasz tott kép zést kö ve tõ en

(sok szor még az el sõ kép zés be fe je zé se elõtt) olyan ta nul má nyok ba kez de nek, ame -

lyek tõl in kább re mél he tik a mun ka erõ pi ac ra va ló ki lé pést. 

A fel nõtt kép zés és a fel sõ fo kú to vább kép zé sek a saj tó ban is olyan esz köz ként

je len nek meg, mint ame lyek kor ri gál hat ják a tö me ges fel sõ ok ta tás ki me ne te és a

mun ka erõ-pi a ci szük ség le tek kö zöt ti diszk re pan ci át, azon ban az is meg fo gal ma zó -

dik, hogy a fel nõtt kép zés és to vább kép zés nem lát ja el fel ada tát, mert az zal, hogy
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ma gán cé gek ke zé be he lyez ték, le rom lott a mi nõ ség, és – tény le ges fej lesz tõ ha tás

nél kül – szét szi vá rog az er re szánt ál la mi tá mo ga tás. 

A Ma gyar or szá gon a ki lenc ve nes évek ben be ve ze tett és a fel sõ ok ta tá si be lé pés

és kreditszerzés elõ szo bá já nak szánt posztszekunder szin ten fo lyó ún. fel sõ fo kú

szak kép zés meg íté lé se több szer zõ nél elõ ke rült. A neo li be rá lis ok ta tás po li ti ka kép -

vi se lõi a drá ga és hos  szú fu tam ide jû fel sõ ok ta tás al ter na tí vá já nak szán ták, s a gya -

kor la ti as, a mun ka vi lá gá ra fel ké szí tõ sze re pét hang sú lyoz zák. A tan díj pár ti ak sze rint

a fel sõ fo kú szak kép zés nép sze rû ség ét a tan díj meg fog ja hoz ni, azon ban a tár sa da -

lom po li ti kai szem pon to kat is ér vé nye sí tõ hoz zá szó lók sze rint fé lõ, hogy az ala cso -

nyabb stá tu sú ak ez irány ban va ló ki szo rí tá sa (az ún. cse léd lép csõ-ha tás) va ló sul

meg. Töb ben olyan fel zár kóz ta tó prog ram ként ér tel me zik, ahon nan van le he tõ ség a

fel sõ ok ta tás ba va ló be ju tás ra. Az el mé le ti versus gya kor la ti tu dás vi ta azon ban nem

dõl el egyik irány ban sem. Mi köz ben a mun ka vi lá gá nak egyik kép vi se lõ je azt hang -

sú lyoz za, hogy a ma szak mun ká sá nak egy re több el mé le ti, akár „egye te mi” jel le gû

tu dás ra van szük sé ge, egy má sik pe dig ép pen az egye te met vég zett mér nö kök kel

kap cso lat ban ve ti fel, hogy leg több jük nek im már egy re in kább gya kor la ti tu dás sal

kell ren del kez nie.

MAGÁNOSÍTÁS 

A fen ti ek bõl ki de rült, a fel sõ ok ta tá si re for mo kat az aka dé mi ai tár sa da lom tag jai kri -

ti ku san szem lé lik, akár a saj tó ban, akár név te le nül, egy in ter jú ban szó lal nak meg.

Ter mé sze te sen meg ol dá si ja vas la tok is meg fo gal ma zód nak. E ja vas la tok ban sok szor

ke rül nek szó ba a fel sõ ok ta tá si és a gaz da sá gi szfé ra kap cso ló dá sá nak le het sé ges

mód jai. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a pri va ti zá ló dó fel sõ ok ta tás gon do la ta im már

nem csak a fel sõ ok ta tá si dis kur zus kor mány za ti szint jén je le nik meg. Ter mé sze te sen

a pri va ti zá ló dás fo gal ma sem egy sé ges, más-más szö veg ben mást és mást je lent het.

A magánosodás je lent he ti a ma gán fi nan szí ro zá sú in téz mé nyek meg je le né sét az ok -

ta tá si pi a con. Mi vel a ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tás ban nem nagy ará nyú a ma gán szek -

tor, in kább né hány je len tõs ál la mi lag tá mo ga tott egy há zi mû köd te té sû egye tem je -

le nik meg a nem kö zös sé gi (public) szek tor ban. Mi köz ben meg ál la pít ják, hogy a

pri vát fi nan szí ro zá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek gaz da sá go sab ban mû köd nek, nincs

egyet ér tés az zal kap cso lat ban, hogy a ma gán in téz mé nyek ma gas ok ta tá si szín vo na -

luk kal vagy az áru vá vált és ezért in kább pén zen mint ma gas tel je sít mén  nyel meg -

sze rez he tõ dip lo má val vál nak von zó vá a kli en sek kö ré ben. A ra di ká li sabb re form pár ti

pub li cisz ti kák ban az az el kép ze lés is te ret kap, hogy ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nye ket is ma gán egye tem min tá já ra kel le ne mû köd tet ni. A pri va ti zá ci ó val szem be ni

el len érv azon ban az, hogy az ok ta tá si rend szer nek hos  szú tá vú kül sõ, gaz da sá gi és

tár sa dal mi ha tá sai van nak, amit egy ma gán in téz mény nem kö te les mér le gel ni, ezért

a fel sõ ok ta tá si fel ada tok el lá tá sa csak kor lá to zott mér ték ben ru ház ha tó át.

Je len tõs té ma a ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si re form vi ták ban az ál la mi in téz mé -

nyek vál la lat sze rû mû kö dé sé nek kér dé se. Ezt a pub li cisz ti kák ban a neo li be rá lis

köz gaz dász ok mint el éren dõ célt fo gal maz zák meg, s sze rin tük a fel sõ ok ta tá si in -

téz mé nyek gaz da sá gi igaz ga tó ta ná csai eb ben se gí te nek. Az aka dé mi ai szfé ra kép vi -
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se lõi kö zül so kan tar ta nak a kül sõ gaz da sá gi szak em be rek kor lát lan vagy erõs ha tal -

má tól a ve ze tõ tes tü le tek ben. Hang sú lyoz zák, hogy ezek la i ku sok az egye te mi

ügyek ben, ezért csak kor lá to zott ha tás kör rel ér de mes fel ru ház ni õket. Azt is fé lõ -

nek tart ják, hogy a szé les man dá tum mal ren del ke zõ gaz da sá gi ve ze tõk meg je le né se

nyo mán kü lön bö zõ el len té tes ér de kû gaz da sá gi lobbicsoportok har ca ala kul hat ki

egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö rül, sõt, a nagy ér té kû ál la mi tu laj do nú in gat la -

nok kal va ló vis  sza élés ve szé lyét is meg fo gal maz zák. Van olyan vé le mény, hogy a fen-

n tar tói ta ná csok job ban mû köd né nek. 

Mind a saj tó köz le mé nyek bõl, mind az in ter júk ból azt le het „ki ol vas ni”, hogy a

nyi lat ko zók a kép zé sek mun ka erõ-pi a ci kap cso ló dá sá ban nagy je len tõ sé get tu laj do -

ní ta nak a pri va ti zá ló dás har ma dik meg nyil vá nu lá si for má já nak, a gaz da sá gi és fel sõ -

ok ta tá si sze rep lõk ko ope rá lá sá nak. Ez mind két eset ben egyi ke a ke vés kon szen zu -

sos pont nak. Az egye te mek kö rül ki épü lõ tu dás köz pon tok cél jai egy ér tel mû en

po zi tív kon tex tus ban sze re pel nek. Azon ban a meg szó la lók ezen alap el vek he lyes sé -

gé nek le szö ge zé sén rit kán lép nek túl. A ma gán tõ ke ku ta tás ba va ló be vo ná sá val kap -

cso la tos ag go da lom is meg je le nik, mi sze rint fé lõ, hogy a cé gek ügyes szer zõ dé sek -

kel ki vi szik a tõ két a ku ta tó he lyek rõl. 

A fel sõ ok ta tás és a gaz da sá gi kör nye zet együtt mû kö dé sé re a ta nul má nyi évek

alat ti mi nél több gya kor lat biz to sí tá sa (gya kor no ki prog ra mok) tû nik az e té má ban

meg szó la ló fej va dász ok és a gaz da sá gi élet más kép vi se lõ i nek vé le mé nye sze rint,

mi vel ez zel a kép zést is le het ja ví ta ni, más részt az el he lyez ke dés se gí te ni. A jobb

ko ope rá ció ér de ké ben a fel sõ ok ta tás job ban oda kell hogy fi gyel jen a nyelv tu dás

mel lett olyan új kész sé gek, mint a kom mu ni ká ci ós és al kal maz ko dó kész ség, a csa -

pat mun ká ra va ló ké pes ség; s olyan sze mé lyi ség je gyek, mint a szor ga lom és a mun ka -

er kölcs ki ala kí tá sa. Az in no va tív vál lal ko zói hold ud var to bor zá sát azért tart ják ne -

héz nek, mert a ha zai nagy vál la la ti szfé ra a nem zet kö zi szint hez ké pest nem ál doz a

K+F-re. A má sik ol dal kép vi se lõi, a nagy vál la lat ok kép vi se lõi fenn tar tá sok kal te kin -

te nek az egye te mek re, sze rin tük a fel sõ ok ta tás ban nem elég jó mi nõ sé gû ek és alul -

fi nan szí ro zot tak a kép zé sek. Azt a prob lé mát is em lí tik, hogy a ha zai K+F és a vál -

la la tok kap cso la tát nem ko or di nál ja az ál lam.

*  *  *

Ma már sen ki elõtt nem két sé ges, hogy a po li ti kai rend szer vál tás sal pár hu za -

mo san meg in du ló tár sa dal mi, gaz da sá gi fo lya ma tok Ma gyar or szág fel sõ ok ta tá sá ban

is olyan re form fo lya ma to kat ge ne rál tak, ame lyek alap ve tõ en át ren dez ték a fel sõ ok -

ta tás má so dik vi lág há bo rú után ki ala kult struk tú rá ját. Az ex pan zió sok ha son ló sá got

mu tat a nyu ga ti fel sõ ok ta tá si rend sze rek tö me ge se dé si fo lya ma ta i val. Egy nagy kü -

lönb ség (a mintegy három évtizedes idõ be li kü lönb sé gen túl), hogy a ma gyar or szá gi

tö me ge se dés nek az ál lam ház tar tás hi á nya i ból fa ka dó an ál ta lá ban rest rik ci ós (neo li -

be rá lis) gaz da sá gi kör nye zet ben kel lett vég be men nie. A ki lenc ve nes évek ele jé tõl

így ha el lent mon dás ok kal is, de re for mok so ro za ta in dult el egy mo dern gaz da sá gi-

tár sa dal mi igé nye ket ki elé gí tõ fel sõ ok ta tás ér de ké ben. A bo lo gnai fo lya mat re form -

jai te hát nem elõz mé nyek nél kül kö szön töt tek a ma gyar fel sõ ok ta tás ra. 
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A mér ték adó ma gyar fo lyó irat ok és az aka dé mi ai vi lág tag ja i val ké szült in ter júk

alap ján pró bál tuk meg ra gad ni, hogy a nyi lat ko za tok ban mi lyen kép konst ru á ló dik a

re for mok ról, kü lö nö sen a bo lo gnai fo lya mat ról. A ké pet te hát nem azo no sít juk a „va -

ló ság gal”, ha nem a va ló ság egy szö veg-in terp re tá ci ók se gít sé gé vel konst ru ált vál to -

za tá nak te kint jük. A vizs gá lat egyik leg ál ta lá no sabb kö vet kez te té se, hogy a nyi lat ko -

zók a re for mok el le né re – sõt töb ben a re for mok kö vet kez té ben elõ állt – vál ság ról

be szél nek.

Az ok ta tás pa ra dig ma vál tá sá val kap cso lat ban je len tõs né zet el té ré sek ta pint ha -

tó ak ki a vál ság lé te zé sé rõl és vo lu me né rõl, a re form szük sé ges sé gé rõl és mér té ké -

rõl, az ál lam kí vá na tos ok ta tá si sze rep vál la lá sá ról, va la mint a re for mo kat ki kény sze -

rí tõ erõk rõl al ko tott vé le mé nyek kö zött. A pub li cisz ti kák ban a fo lya mat ban lé võ

re for mok bí rá la ta több irá nyú és sok szí nû. A bo lo gnai fo lya mat kö rü li nagy vi tá kat

leg in kább an nak el té rõ ér tel me zé sei ge ne rál ják. Gya ko ri vé le mény, hogy a kü lön bö zõ

tár sa dal mi sze rep lõk kel va ló egyez te tés fá zi sa el ma radt. A fel sõ ok ta tás vál to zá sa it

az in ter jú ala nyok alap ve tõ en ko ráb bi ér té kek el vesz té se ként, a mi nõ ség rom lá sa -

ként élik meg. Bár a re form el kép ze lé sek sze rint a bo lo gnai folymat több pon ton a

tö me ge se dés okoz ta mi nõ sé gi rom lás ha tá sa it eny hí ti a kép zé si szin tek szét vá lasz -

tá sa ál tal, az aktorok a hall ga tói esé lyek és a mun ka erõ-pi a ci ki szá mít ha tó ság szem -

pont já ból egy ré gi, be vált rend át gon do lat lan meg szün te té se ként ér tel me zik. Mi -

köz ben az új kép zé sek lé nye gé ben a ré gi rend szer tar tal mi ele me it õr zik, s a ré gi

tí pu sú kép zé sek át ál lí tá sa csak for ma i lag tör té nik meg, ez nem jár együtt a mun ka -

erõ-pi a ci ki hí vá sok ra tör té nõ vá lasz ke re sés sel. Az egye te mi és fõ is ko lai szek tor – és

az egyes in téz mé nyek – vi szo nyát il le tõ dis kur zus ban mél tán be szél he tünk „há bo -

rús pa ra dig má ról”. A harc esz mei sí kon a presz tízs meg õr zé sé rõl szól, gya kor la ti sí -

kon azon ban min den ki a hall ga tó kért küzd. E küz de lem egyik fõ jel sza va a mi nõ ség,

ami erõ sen kö tõ dik a kép zés ben meg szer zett is me re tek gya kor la ti (a.m. mun ka erõ-

pi a ci) hasz no sít ha tó sá gá hoz. Úgy tû nik, hogy mind ezen el lent mon dás ok egyik le -

het sé ges fel ol dá sa az élet hos  szig tar tó ta nu lás és fel nõtt kép zés aka dé mi ai szfé rá ba

va ló beeme lé se.

A fel sõ ok ta tás gond ja i nak eny hí té sé re tett ja vas la tok kö zött gyak ran elõ for dul -

nak olyan el kép ze lé sek, ame lyek az aka dé mi ai és a gaz da sá gi szfé ra kö ze le dé sét, rö -

vi den a fel sõ ok ta tás magánosodását tart ják szük sé ges nek. A magánosodás sok fé le

ar cot ölt het, de a vé le mé nyek egy sé ge sek a te kin tet ben, hogy a gaz da sá gi szfé ra ha -

tá sa nem csak az in téz mé nyek ha té ko nyabb mû kö dé sé hez ve zet het, de a kép zé se -

ket is kö ze lí ti ah hoz, hogy a mun ka erõ pi ac cal va ló kap cso ló dás tár sa dal mi igé nyét

job ban ki elé gít sék. 
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A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

 85

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:07 Page 85



Orosz An na

A bo lo gnai fo lya mat Hor vát or szág ban

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en fi gye lem re mél tó in teg rá ci ós fo lya mat in dult el

Nyu gat-Eu ró pá ban, mely az ez red for du ló ra mind föld raj zi lag, mind tar tal mi lag je -

len tõ sen ki bõ vült. A gaz da sá gi in teg rá ció, az egy sé ges bel sõ pi ac lét re ho zá sá nak

igé nye újabb és újabb szak po li ti kák be vo ná sát, összehangolásátt tette és teszi szük sé -

ges sé. Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend sze rek har mo ni zá ci ó já tól azt re mé lik, hogy

meg va ló sul a tu dás ha té kony, eu ró pai szin tû el osz tá sa, va la mint elõ fog ja moz dí ta ni

a mun ka erõ mo bi li tá sát, nö vel ve ez ál tal az Eu ró pai Unió ver seny ké pes sé gét, az eu -

ró pai ál lam pol gár ok jó lét ét. A nyolc va nas évek re ugyan is nyil ván va ló vá vált Nyu gat-

Eu ró pa le ma ra dá sa az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal és Ja pán nal szem ben.

Rész ben en nek ha tá sá ra dol goz ták ki a ma bo lo gnai fo lya mat ként is mert re -

form cso ma got, mely nek cél ja a ver seny ké pes, hall ga tó kat és ok ta tó kat kí vül rõl is

von zó Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség lét re ho zá sa. Ne vét az 1999. jú ni us 19-én alá írt

Bo lo gnai Nyi lat ko zat tól nyer te, me lyet 29 eu ró pai or szág ok ta tá si mi nisz te re lá tott el

kéz je gyé vel. A Bo lo gnai Nyi lat ko zat nem egy sze rû en a fel sõ ok ta tá si együtt mû kö dés -

hez szük sé ges fel ada to kat és cé lo kat (pl. kön  nyen ért he tõ és ös  sze ha son lít ha tó fo ko -

za tot adó ket tõ, il let ve há rom ta nul má nyi sza kasz ra épü lõ kép zé si rend szer be ve ze -

té se; a mo bi li tás tá mo ga tá sa; a kreditrendszer lét re ho zá sa stb.) ha tá roz ta meg, de

tük röz te az eu ró pai po li ti ku sok és az aka dé mi ai elit azon fel is me ré sét is, hogy az

ok ta tás te rü le tén va ló együtt mû kö dés el en ged he tet len a sta bil, bé kés és de mok ra -

ti kus tár sa da lom ki fej lesz té sé ben és meg erõ sí té sé ben. En nél a gon do lat nál a Nyi -

lat ko zat kü lön ki tér Dél ke let-Eu ró pá ra, ami a ki lenc ve nes évek ele jé tõl szá mos vé res

konf lik tus nak volt szín he lye.

A sok nem ze ti sé gû Ju go szlá vi á ban a nyolc va nas évek kö ze pé tõl fo lya ma to san

erõ sö dött az ál lam szö vet ség la zí tá sát kö ve te lõk tá bo ra, mely nek ha tá sá ra Ju go szlá -

via vis  sza for dít ha tat la nul bom lás nak in dult, majd a ki lenc ve nes évek ele jén da ra -

bok ra hul lott szét. Hor vát or szág, a volt tag köz tár sa ság par la ment je 1991. jú ni us 25-

én dek la rál ta az or szág füg get len sé gét, me lyet 1992-ben is mert el a nem zet kö zi

kö zös ség. Az újon nan meg ala pí tott ál lam el sõ né hány éve azon ban a Ju go szláv Nép -

had se reg gel szem be ni küz de lem mel telt el, mely nek kö vet kez mé nye ként mind két

fél ré szé rõl sor ke rült et ni kai tisz to ga tá sok ra. Az erõ szak elõl so kan a kör nye zõ or -

szá gok ba – Auszt ri á ba, Ma gyar or szág ra – me ne kül tek. A há bo rút az 1995-ös daytoni

békemegállapodás zár ta le, me lyet kö ve tõ en Hor vát or szág el in dul ha tott a rend szer -

vál tás rö gös út ján.

A de mok ra ti kus át ala ku lás, mint a leg több et ni kai konf lik tus sal súj tott te rü le -

ten, szá mos ne héz ség be üt kö zött. A me ne kül tek vis  sza te le pí té se, a ki sebb sé gi jo gok
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ga ran tá lá sa, a nem ze ti na ci o na liz mu sok vis  sza szo rí tá sa mind a mai na pig na pi ren -

den van a hor vát po li ti kai agendán. Ezen kö rül mé nyek kö zött az ok ta tás nak ki -

emel ke dõ sze rep jut ab ban, hogy elõ moz dít sa a tár sa dal mi ko hé zi ót, a kü lön bö zõ

et ni ku mok köz ti meg bé ké lést. No ha a ki sebb sé gi ok ta tás kap csán a leg több ku ta tás

az alap- és a kö zép fo kú ok ta tás ra he lye zi a hang súlyt, a je len le gi ta nul mány utol só

ré szé ben ar ra te szek kí sér le tet, hogy a hor vát or szá gi bo lo gnai re for mok be mu ta tá sát

kö ve tõ en rö vi den ér té kel jem azok ki sebb sé gi ok ta tás ra gya ko rolt ha tá sa it is.

A bo lo gnai fo lya mat az ez red for du lót kö ve tõ en vett len dü le tet Hor vát or szág -

ban. Ez erõ tel je sen ös  sze függ Hor vát or szág eu ró pai in teg rá ci ós po li ti ká já val, mely

szin tén eb ben az idõ szak ban nyert kü lön le ges pri o ri tást. Hor vát or szág 2001 ok tó -

be ré ben ír ta alá az Eu ró pai Uni ó val a Sta bi li zá ci ós és Tár su lá si Meg ál la po dást, mely a

csat la ko zá si tár gya lá sok meg kez dé sé nek elõ fel té te le volt. Ez utób bi ak 2005 õszén

in dul tak meg, és még nem zá rul tak le.1 Az in teg rá ci ós fo lya mat ré szé nek te kin ten -

dõk a fel sõ ok ta tás te rén be in dí tott re form fo lya ma tok is. No ha a bo lo gnai re for mok

kap csán szo kás hang sú lyoz ni, hogy alap ve tõ en egy uni ó tól s an nak bü rok rá ci á já tól

füg get le nül ki ala kult kez de mé nye zés rõl van szó, an nak ha tá sa és be fo lyá sa igen je -

len tõs, és fi nan ci á lis hoz zá já ru lá sa is nél kü löz he tet len a re for mok ki vi te le zés ében.

Kü lö nö sen igaz ez Hor vát or szág ese té ben, ahol egy részt a há bo rú, más részt a gaz da -

sá gi át ala ku lás kö vet kez té ben ko moly több let ter het je lent a fel ada tok fel hal mo zó -

dá sa. A pénz ügyi ter hek mel lett pe dig je len tõs po li ti kai nyo más is je lent ke zik a

tag je löl ti stá tus ból ki fo lyó lag. 

Az el sõ lé pés re 2001-ben ke rült sor, ami kor Hor vát or szág is alá ír ta a Bo lo gnai
Nyi lat ko za tot. An nak ér té ke lé se azon ban, hogy men  nyi re elõ re mu ta tó ak a 2001 óta

tör tént vál to zá sok, el kép zel he tet len a ko ráb bi fel sõ ok ta tá si rend szer jel lem zõ i nek

át te kin té se nél kül. Köz tu dott, hogy a fel sõ ok ta tá si szek tor rend kí vül ne he zen vál -

toz tat ha tó, s hogy az egyes re for mok ered mé nye it csak év ti ze dek múl va le het meg -

kö ze lí tõ leg re á li san fel mér ni. En nek is me re té ben a kö vet ke zõk ben be mu ta tom az

önál ló hor vát fel sõ ok ta tá si rend szer ki ala ku lá sá nak kö rül mé nye it, fõbb jel leg ze tes -

sé ge it, s hogy mi lyen tren dek vál tak rá jel lem zõ vé a ’90-es évek ben. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT ELÕZ MÉ NYEI

Te kin tet tel ar ra, hogy Hor vát or szág a ki lenc ve nes évek ele jé ig Ju go szlá via ré szét

ké pez te, a mai ér te lem ben vett önál ló hor vát fel sõ ok ta tás ról is csak ez után be szél -

he tünk. A ju go szláv fel sõ ok ta tá si rend szer jel leg ze tes sé gei mind a mai na pig fel fe -

dez he tõk a ré gi tag köz tár sa ság ok ban, így Hor vát or szág ban is, s mi vel a je len le gi re -

for mok ra is ha tás sal van nak, az aláb bi ak ban rö vi den ös  sze fog la lom a ju go szláv

fel sõ ok ta tá si rend szer fõbb jel lem zõ it.

A ju go szláv fel sõ ok ta tá si rend szer a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en tel je se dett

ki, egy részt a hall ga tói lét szám ex pan zi ó val, más részt az in téz mény rend szer bõ vü lé -

sé vel pár hu za mo san. Míg 1939-ben csak 17 ez ren jár tak fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be,

a ’70-es évek re ez a szám el ér te a 425 ez ret. (Burton–Neave, 1992:812) A fel sõ fo kú

 

1 Hor vát or szág eu ró pai in teg rá ci ós hely ze té rõl lásd rész le te seb ben Szil ágyi, 2007:39–47.
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kép zés du á lis rend szer ben folyt, va gyis az egye te mek mel lett szá mos 2–3 éves, rit -

káb ban 4 éves, szak mai ori en tált sá gú alap kép zést nyúj tó fel sõ fo kú is ko lák mû köd tek.

A 4 éves kép zé sek ke re té ben el sõ sor ban ká de re ket ké pez tek ki, s ezek az in téz mé -

nyek köz vet le nül a tag köz tár sa ság ok fel ügye le te alá tar toz tak, de köz pon ti lag is el -

len õriz ték õket. Szá muk 1965 után, de kü lö nö sen a ’80-as évek ben fo ko za to san

csök kent, s ez zel együtt a rend sze ren be lül is mar gi na li zá lód tak. So kuk az egye te -

mek hez kap cso lód tak. A ká der kép zõk a ’80-as évek ben tel je sen meg is szûn tek.

(Uo. 813) Kö vet ke zés kép pen a nyolc va nas évek re az egye tem vált a ju go szláv fel sõ -

ok ta tá si rend szer ural ko dó in téz mé nyé vé, s a du á lis kép zé si struk tú ra is dön tõ en

ezek nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek ke re te in be lül va ló sult meg. Az egye te -

mek rend sze ren be lü li do mi nan ci á ja tár sa dal mi sze re pük meg nö ve ke dé sét von ta

ma ga után. Az egye tem do mi nan ci á já val szem ben ér de mes in kább a ka rok ural má -

ról be szél ni, mi vel az egye te mek a ka rok nak és az in té ze tek nek csak la za szö vet sé -

ge volt, jo gi sze mé lyi ség gel ma guk a fa kul tá sok ren del kez tek, nagy fo kú au to nó mi át

él vez ve. En nek ha tá sá ra rend kí vül szét ap ró zott egye te mi irá nyí tá si és fi nan szí ro zá -

si struk tú ra ala kult ki, me lyet a mai na pig az egy sé ges re form stra té gia meg va ló sí tá -

sá nak az egyik leg je len tõ sebb aka dá lyá nak te kin te nek.

A dok to ri kép zés kez det tõl fog va ki zá ró lag az egye te mek ka ra in folyt, így a ku -

ta tá si te vé keny ség is dön tõ en az egye te mek ke re te in be lül zaj lott, ami mind gaz da sá gi,

mind szo ci á lis te kin tet ben to vább nö vel te eme in téz mé nyek te kin té lyét. A dok to ri

kép zés men tor ala pon mû kö dött, szer ve zett kur zu sok hí ján a hall ga tók nak ma guk -

nak kel lett a ku ta tás alap ja it el sa já tí ta ni. Az egye te me ken 1960-ban vál tot ta fel az

egy sza ka szú kép zést a há rom sza ka szú, me lyen be lül azon ban 1–2 éves kép zés sel

nem egye te mi el sõ szin tet is el le he tett ér ni. Az egye te mi szin tû kép zés 4–6 évig

tar tott, me lyet a mes ter kép zés, majd a dok to ri ta nul má nyok kö vet het tek. (Uo.)

Ami az in téz mé nyi au to nó mi át il le ti, az egye te mek és fõ is ko lák el sõ sor ban

pénz ügyi leg függ tek az ál lam tól, il let ve az ál lam ha tá roz ta meg dön tõ en a fel sõ ok -

ta tá si stan dar do kat is. Ki ter jed tebb el len õr zés a ká der kép zés ese té ben ér vé nye sült,

a töb bi in téz mény vi szony lag sza ba don in téz het te bel sõ ügye it. Bel sõ kér dé sek ben

az egye tem ok ta tói és ad mi niszt ra tív gár dá ja mel lett a hall ga tó ság is szó hoz ju tott,

s mind az egye te mi, mind a ka ri ve ze tés ben meg le he tett ta lál ni kép vi se lõ jü ket.

Tu do má nyos kér dé sek ben az egye te mek tu do má nyos ta ná csai dön töt tek, me lyek -

ben szin tén rep re zen tál va volt a hall ga tó ság. (Uo. 816)

A ’90-es évek dél szláv há bo rú ja ko moly ne ga tív ha tás sal járt a hor vát fel sõ ok ta -

tás ra néz ve. Az inf rast ruk tú ra (épü le tek, könyv tá rak stb.) le rom bo lá sa, meg ron gá lá -

sa mel lett a há bo rú fel gyor sí tot ta az ok ta tói kar el ván dor lá sát is, mely, ha csök ke nõ

mér ték ben is, mind a mai na pig érez te ti ha tá sát. A hor vát fel sõ ok ta tás át ala kí tá sá ra

már a ’90-es évek el sõ fe lé ben tör tén tek kí sér le tek. Az új fel sõ ok ta tá si tör vény

1994-ben lé pett élet be, mely új ra de fi ni ál ta az in téz mény rend szert, és új ta nács adói

tes tü le te ket ho zott lét re. Töb bek kö zött ez a tör vény hív ta élet re a 19 ta gú Nem -

ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta ná csot, mely a fel sõ ok ta tás fej lesz té sé ért lett fe le lõs. Tag ja it a

par la ment ne vez te ki, õket a Rek to rok Kon fe ren ci á ja, az egye te mi sze ná tu sok, va -

la mint a po li tech ni kum ok szak ér tõ i nek je lölt jei kö zül vá lasz tot ták ki. A Ta nács fel -

ada ta lett az egyes in téz mé nyek és prog ram ja ik ér té ke lé se, s azok köz ve tí té se a

Tu do má nyos és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um fe lé. A Ta nács ja vas la tot te he tett prog -

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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ra mok in dí tá sá ra és fel füg gesz té sé re, s hoz zá szól ha tott a fel sõ ok ta tá si po li ti ka ala -

kí tá sá hoz is. A tör vény ér tel mé ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket öt éven te kel lett

ér té kel ni, s az el sõ ér té ke lé si fo lya mat nak 1999-ig le kel lett vol na zárulnia.2 Er re

azon ban nem ke rült sor, mi vel a Ta nács ek kor még nem ren del ke zett meg fe le lõ

szak ér tõi és ad mi niszt ra tív hát tér rel. Egy má sik újon nan lét re ho zott ta nács adói in -

téz mény, a Fel sõ ok ta tá si Fi nan szí ro zá si Ta nács volt, mely a fel sõ ok ta tás ra szánt

pénz ügyi for rá sok el osz tá sá ra te he tett ja vas la to kat. 

A re for mok hoz szük sé ges ér té ke lé sek el ma ra dá sa ma ga után von ta a re for mok

csú szá sát is. A fel sõ ok ta tás irá nyí tá sa to vább ra is át po li ti zált, me rev és cent ra li zált

ma radt. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket a Tu do má nyos és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri -

um fel ügyel te, füg get le nül az Ok ta tá si és Sport Mi nisz té ri um tól, ami a köz ok ta tás

irá nyí tá sát vé gez te, így nem jö he tett lét re egy, az ok ta tá si rend szer egé szét át fo gó

re form stra té gia sem. (OECD 2003) Az egye tem ös  sze han golt te vé keny sé gét kor lá -

toz ta, hogy a ka rok és más egye te mi al egy sé gek köz vet le nül a Mi nisz té ri um ból

kap ták a fi nan ci á lis for rá so kat. Így az in téz mé nyi au to nó mia to vább ra is kor lá to zott

ma radt. Az ál lam túl zott tér nye ré sé vel szem ben a hor vát aka dé mi ai elit el sõ sor ban

a nem zet kö zi élet tõl vár ta a se gít sé get, s a ki lenc ve nes évek má so dik fe lé tõl igye -

kez tek ki hasz nál ni az eu ró pai szin tû ten den ci ák nyo má sát. 2000-ben szak ér tõi cso -

port lá to ga tott el Hor vát or szág ba, mely az egye te mi au to nó mia erõ sí té sé re szó lí tott

fel. (WENR 2003)

Az új tör vény vál to zá so kat kez de mé nye zett az in téz mé nyi struk tú rá ban, el sõ -

sor ban az egye te mi kép zés túl sú lyá val szem ben. Az egye tem (sveučilište) és an nak

al egy sé gei (kar – fakultet; tan szék – odjel, in té zet – institut; mû vé sze ti aka dé mia –

umjetnička akademija) mel lett lét re hoz ta az egye te mi szek tor tól el kü lö nü lõ, pro fesz  -

szi o ná lis kép zést nyúj tó in téz mé nye ket, me lyek nek je len leg két faj tá ja lé te zik: a

po li tech ni kum (veleučilište) és a fel sõ fo kú szak is ko la (visoka škola). A re form azon ban

ok ta tók és egyéb for rá sok hi á nyá ban azt ered mé nyez te, hogy a szó ban for gó in téz -

mé nyek je len tõs ré sze be épült az egye te mek struk tú rá já ba, ami az in téz mé nyi pro-

fi lok ke ve re dé sé hez s a li ne á ris és a duális rend szer köz ti ál la pot hoz ve ze tett.

(Polšek, 2004) En nek tisz tá zá sa je len leg is ko moly fe szült sé ge ket ge ne rál a két in -

téz mé nyi szek tor kö zött. A biduális rend szer irá nyá ban tör té nõ el moz du lást ma -

gán in téz mé nyek meg je le né se egé szí tet te ki. Ezen in téz mé nyek fõ leg az ez red for -

du ló kör nyé kén jöt tek lét re, mert no ha ala pí tá suk a ’90-es évek tõl en ge dé lyez ve

volt, ak ko ri ban még csak kor lá to zot tan ad ták ki a mû kö dé si en ge délyt. (OECD

2003:301–302)

A ki lenc ve nes évek el sõ fe lé ben a volt Ju go szlá vi á tól örö költ négy egye tem, a

Spliti Egye tem (Sveučilište u Splitu), az Eszé ki Egye tem (Sveučilište J. J. Strossmayera u
Osijeku), a Zág rá bi Egye tem (Sveučilište u Zagrebu) és a Fi u mei Egye tem (Sveučilište u
Rijeci) fo gad ta a hall ga tó sá got, majd az év ti zed má so dik fe lé tõl, de kü lö nö sen az ez -

red for du ló tól az in téz mény rend szer je len tõs bõ vü lé sen ment ke resz tül. Há rom új,

egy sé ges jo gi stá tus sal ren del ke zõ egye te met lé te sí tet tek Zadarban (2003),

Dubrovnikban (2003) és Pulában (mely 2006-ban vált ki a Fi u mei Egye tem bõl).

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

2 Az 1994-ben ha tály ba lé põ fel sõ ok ta tá si tör vény an gol nyel vû ver zi ó ja el ér he tõ a http://www.see-

educoop.net/education_in/pdf/he_law-cro-enl-t04.pdf weboldalon.
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Így je len leg (2007) a 7 egye te men be lül 74 kar, mû vé sze ti aka dé mia és ta nár kép zõ

mû kö dik. A fel sõ fo kú szak is ko lák szá ma el ér te a 21-et (eb bõl 17 ma gán in téz mény),

és a po li tech ni kum ok szá ma is 13-ra emel ke dett, mely bõl egy van ma gán kéz ben.

(Bo lo gna National Report, 2007:3) A pro fes  szi o ná lis kép zé si szek tor el sõ sor ban a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel ke vés bé el lá tott ré gi ók ban in dult fej lõ dés nek. Ez

rész ben an nak kö szön he tõ, hogy a he lyi ön kor mány zat ok jo go sul tak ilyen fel sõ ok ta -

tá si in téz mé nyek ala pí tá sá ra, s így pró bál ták ki elé gí te ni a he lyi fel sõ ok ta tá si igé -

nye ket. Az em lí tett in téz mé nyi ke ve re dés azon ban gyak ran az zal járt együtt, hogy

az egye te mi ok ta tók ta ní tot tak a po li tech ni kum ok ban és a fel sõ fo kú szak is ko lák -

ban, ami az ok ta tók túl ter helt sé gé hez és a mi nõ ség rom lá sá hoz ve ze tett. (OECD

Background Report 2007)

Mind két szek tor ban meg je lent a két- il let ve há rom sza ka szos kép zés, mely tõl

azt vár ták, hogy a fel sõ ok ta tás majd ru gal ma sab ban lesz ké pes re a gál ni a pi a ci igé -

nyek vál to zá sa i ra. En nek el le né re az egye te mi alap kép zés to vább ra is na gyon hosz  -

szú, 4–5 éves ma radt, s a hall ga tó csak ez után lép he tett be a mes ter-, il let ve dok to -

ri kép zés be. (Polšek, 2004) Rá adá sul a tan anyag sem tük röz te az idõ mú lá sát, s a

tan terv sem tet te le he tõ vé a hall ga tó egyé ni igé nye i nek ki elé gí té sét. A nö vek võ

be irat ko zá si haj lan dó ság el le né re ma gas ma radt azok nak az ará nya, akik nem fe jez -

ték be ta nul má nya i kat, to váb bá azok, akik nem je lent kez tek a fel sõ ok ta tás ba köz -

vet le nül a kö zép is ko la be fe je zé sét kö ve tõ en, szin te tel je sen ki ma rad tak eb bõl a

kép zés bõl. Az egye te mek do mi nan ci á ja el le né re egy re töb ben for dul tak a gya kor la -

ti a sabb kép zést nyúj tó, rö vi debb ta nul má nyok fe lé, amit adott eset ben poszt gra du -

á lis szak kép zés kö vet he tett. Az ilyen kép zé sek el kez dé se ese tén azon ban a hall ga -

tók nak csak kis esé lye volt ar ra, hogy ta nul má nya it egye te men foly tas sa, mert a két

in téz mé nyi szek tor köz ti át já rás rend kí vül kor lá to zott ma radt. (OECD Background

Report 2007)

Az ez red for du lót kö ve tõ en az in téz mé nyek szá má nak bõ vü lé se mel lett a fel sõ -

ok ta tás mi nõ sé gi át ala kí tá sa igé nyel na gyobb hang súlyt. A nem zet kö zi elem zõk

sze rint a to váb bi re for mok elé az egyik leg na gyobb aka dályt – leg alább is a ko ráb ban

ala pí tott egye te mek nél – a fragmentált irá nyí tá si és fi nan szí ro zá si struk tú ra gör dí -

tet te. (Haug–Tauch, 2001) Eb ben a kér dés ben csak mos ta ná ban vár ha tó vál to zás.

Ne héz fel adat nak ígér ke zett a há rom sza ka szú kép zés bo lo gnai for má já nak be ve ze -

té se is, hi szen mind az egye te mi alap kép zés, mind a dok to ri kép zés szá mos de fi cit -

tel küsz kö dött, s mély re ha tó vál to zá so kat igé nyelt. A re for mok ki dol go zá sá hoz és

ki vi te le zés éhez rá adá sul ko moly szak ér tõi és ad mi niszt ra tív gár dá ra volt szük ség,

ami kez det ben nem állt a dön tés ho zók ren del ke zé sé re. Nagy se gít sé get je len tett a

nem zet kö zi szak vé le mény be vo ná sa a mun ká ba, amely nek a fel sõ ok ta tá si rend szer

elem zé sé ben és ér té ke lé sé ben je len tõs sze rep ju tott. A se gít sé gük kel ki ala kí tott

szem pont ok és stan dar dok ré vén ke rül he tett sor az új jo gi és in téz mé nyi ke ret fel -

ál lí tá sá ra, amely a bo lo gnai re for mok alap ját ad ta.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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A BO LO GNAI FO LYA MAT BAN EL ÉRT ERED MÉ NYEK

JO GI ÉS IN TÉZ MÉ NYI KE RE TEK MEG TE REM TÉ SE

Hor vát or szág ról a ki lenc ve nes évek vé gé tõl egy re több nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si el-

em zés ké szült (pl. OECD-tanulmány, bo lo gnai elem zé sek), me lyek rá mu tat tak a

fõbb hi á nyos sá gok ra, s me lyek alap ján meg kez dõd het tek a re for mok elõ ké szü le tei.

2001-ben Hor vát or szág is csat la ko zott a Bo lo gnai Nyi lat ko zat hoz, majd 2002-ben ra ti -

fi kál ta és ha tály ba is lép tet te a Lis  sza bo ni Egyez ményt. A re form fo lya mat mel let ti el -

kö te le zett ség meg nyi tot ta az utat a ha tá ro zot tabb vál toz ta tá sok elõtt, s fel áll hat tak

a re for mo kat elõ ké szí tõ mun ka cso port ok és szer vek.

Az el sõ leg fon to sabb ered mény, mely a re for mok ke re tét ad ta, az új tu do má -

nyos és fel sõ ok ta tá si tör vény el fo ga dá sa volt 2003-ban, ami még ugyan azon év szep -

tem be ré ben élet be is lépett.3 A tör vényt 2004 so rán a bo lo gnai el vek nek meg fe le lõ en

több ször mó do sí tot ták, így 2004 vé gé re kom pa ti bi lis sé vált a Bo lo gnai Nyi lat  ko zat tal.
Az új tör vény – elõd jé hez ké pest – sok kal több ha tá ro zott el kép ze lést tar tal ma zott.

A tör vény egy részt meg fo gal maz za a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ban le fek te tett ös  szes el vet,

tá mo gat ja az eu ró pai stan dar do kat és az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség lét re ho zá sát,

va la mint ga ran tál ja az egye te mi au to nó mi át, me lyet szá mos ren del ke zés sel tá maszt

alá. Ilyen pél dá ul az egy sé ges egye te mi stá tust 2007 vé gé tõl kö te le zõ vé te võ ha tá -

ro zat, va la mint az új egye te mi fi nan szí ro zá si mód be ve ze té se 2006 ja nu ár já tól. (Bo -

lo gna National Report 2005) A tör vény el fo ga dá sa óta nem ala pít ha tó nem egy sé ges

jo gi stá tu sú egye tem. A ko ráb bi, ka rok nak jut ta tott költ ség ve té si tá mo ga tá so kat

2006-tól egy ös  szeg ben az egye te mek kap ják meg, ame lyek az tán sa ját dön tés ho za -

ta li me cha niz mu suk ré vén, sa ját in téz mé nyi stra té gi á juk alap ján dönt het nek an nak

el osz tá sá ról. 

Ami az irá nyí tó szer ve ze tet il le ti, a tör vény egy részt 2004-tõl egy sé ge sí tet te a

köz- és a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sát, lét re hoz va a Tu do má nyos, Ok ta tá si és Sport Mi -

nisz té ri u mot (Ministrastvo znanosti, obrazovanje i športa – a to váb bi ak ban TOSM),

mely nek fon tos sze re pe lesz a kü lön bö zõ ok ta tá si szin tek köz ti jobb ko or di ná ci ó -

ban. Más részt át ala kí tot ta a Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta ná csot (Nacionalno vijeće za vi-
soko obrazovanje a – a to váb bi ak ban NFT). Az NFT szak ér tõi és ta nács adói tes tü le -

te fe lel a tel jes hor vát fel sõ ok ta tá si rend szer mi nõ sé gé ért és fej lesz té sé ért,

ta ná csok kal lát ja el a dön tés ho zó kat. Az NFT töb bek közt

• ja vas la tot tesz a fel sõ ok ta tás fej lesz té sé re irá nyu ló in téz ke dé sek re és azo kat

ösz tön zi;

• ja vas la tot tesz az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek há ló za tá nak hos  szú tá vú

ter ve i re;

• el fo gad ja az egye te mi fo ko za tok nak és ké pe sí té sek nek a Rek to ri Kon fe ren cia

(Rektorska konferencija), va la mint a Fõ is ko lák Igaz ga tói Ta ná csa (Savjet dekana
veleučilišta i visokih škola) ál tal elõ ké szí tett kri té ri u ma it;

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

3 A tör vény an gol nyel vû ver zi ó ja el ér he tõ a http://www.cepes.ro/hed/policy/legislation/pdf/Croa-

tia.pdf weboldalon.
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• ja vas la tot tesz a mi nisz ter szá má ra a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és ta nul má nyi

prog ram ja ik en ge dé lyez te té sé re és ér té ke lé sé re szol gá ló sza bá lyok és kri té ri u -

mok fel ál lí tá sá ra;

• szak ér tõ ket ne vez ki, és vé le ményt nyil vá nít új fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ala -

pí tá sa, il let ve új ta nul má nyi prog ra mok in dí tá sa ese tén;

• el ké szí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és ta nul má nyi prog ram ja ik ér té ke lé sét,

és ta ná csot ad a mi nisz ter nek a mû kö dé si en ge dé lyek meg adá sá hoz. 

Emel lett a tör vény ér tel mé ben a Nem ze ti Tu do má nyos Ta nác  csal (Nacionalno
vijeće za znanost – a to váb bi ak ban NTT) kar ölt ve ja vas la tot te het a költ ség ve té si

for rá sok el osz tá sá ra. A 13 ta gú NFT-ben, mely nek tag ja it a kor mány ja vas la tá ra a

par la ment vá laszt ja ki a fel sõ ok ta tás és a ku ta tás pro mi nens sze rep lõi kö zül, a ha zai

szak ér tõk mel lett két kül sõ sze mély is he lyet fog lal.

Az NFT szak mai és ad mi niszt ra tív tá mo ga tá sá ra a tör vény elõ ír ta a Tu do má -

nyos és Fel sõ ok ta tá si Iro da (Agencija za znanost i visokoh obrazovanje – a to váb bi ak ban

TFI) fel ál lí tá sát, mely szak ér tõi te vé keny sé get vé gez a ku ta tá si és a fel sõ ok ta tá si

te vé keny sé gek ér té ke lé se, va la mint a dip lo mák és egyéb vég zett sé gek el is me ré se

te rén. Ér té ke li a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket, azok ta nul má nyi prog ram ja it, a ku ta -

tá si prog ra mo kat, a mi nõ ség el len õr zés és -fejlesztés fo lya ma tát, il let ve ada to kat

szol gál tat a mo bi li tás ról a Nem ze ti In for má ci ós Köz pont nak. Te vé keny sé gé rõl és

azok ered mé nye i rõl be szá mol az NFT-nek és az NTT-nek, me lyek az tán a je len té -

sek alap ján meg hoz zák a meg fe le lõ dön té se ket. Emel lett az Iro da fe le lõs

1) a nem ze ti fel sõ ok ta tá si mi nõ ség biz to sí tá si há ló zat ki épí té sé ért, mely ké sõbb

az Eu ró pai Mi nõ ség biz to sí tá si Há ló zat (European Network of Quality Assurance,
2004-tõl European Association for Quality Assurance in Higher Education – a to váb bi -

ak ban ENQA) ré szé vé vá lik, 

2) il let ve a Nem ze ti In for má ci ós Iro da fel ál lí tá sá ért, va la mint a dip lo mák és ké -

pe sí té sek el is me ré sét vég zõ iro dák nem ze ti há ló za tá nak ki ala kí tá sá ért, me lyek

az tán csat la koz nak az eu ró pai há ló zat hoz, az In for má ci ós Köz pon tok Eu ró pai

Há ló za tá hoz (European Network of Information Centers – ENIC).

A Nem ze ti In for má ci ós Iro da má sik jo gi hát te re ként a Kül föl di ké pe sí té sek el -

is me ré sé rõl szó ló tör vény szol gál, mely 2003 õszén lé pett élet be. (Bo lo gna National

Report 2003) Az Eu ró pai Unió a „CARDS 2002 – Higher Education Mobility: Dip -

lo ma Recognition Policy and Legislation”-program ke re té ben nyúj tott tá mo ga tást a

kép zett sé gek el is me ré sé nek, sza bá lyo zá sá nak rész le tes ki dol go zá sá hoz, va la mint az

újon nan fel ál lí tan dó in téz mé nyek sze mély ze té nek felkészítéséhez.4

Emel lett a bo lo gnai re for mok ki vi te le zés ének nyo mon kö ve té sé re szá mos in -

téz ményt ma gá ban fog la ló kont roll me cha niz must dol goz tak ki. Eb ben részt vesz a

Mi nisz té ri um, a Rek to rok Kon fe ren ci á ja, a di á kok kép vi se lõi, va la mint a Nem ze ti

Bo lo gna Tá mo ga tó Cso port, mely nek tag ja it a mi nisz ter ne ve zi ki. To váb bá a Bo lo gna

Follow-Up Groupban (BFUG) is he lyet fog lal két hor vát kép vi se lõ, mely le he tõ vé

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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te szi, hogy Hor vát or szág is ré sze se le gyen a nem zet kö zi egyez te tõ fó ru mok nak (Bo -

lo gna National Report 2005, Krbec 2006) Emel lett több Tempus pro jekt is in dult

hor vát egye te mek rész vé te lé vel an nak ér de ké ben, hogy meg is mer jék az eu ró pai ta -

pasz ta la to kat és a jól mû kö dõ gya kor la to kat. A 2004-ben in du ló és 2007 õszén le zá ru ló

„Moving Ahead with the Bo lo gna Process in Croatia”-projekt is azt a célt szol gál ta,

hogy meg te remt sék a meg fe le lõ kör nye ze tet a hor vát fel sõ ok ta tá si rend szer át ala kí tá -

sá ra, s hogy hos  szú tá von be il lesz ked hes sen az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Térségbe.5

2005-ben to váb bi két ta nács adói in téz ményt ala pí tot tak. Egy részt fel állt a Tu -

do má nyos és Fel sõ ok ta tá si Fi nan szí ro zá si Ta nács, mely nek fel ada ta a fi nan szí ro zás

el ve i nek ki dol go zá sa lett, va la mint a Tu do má nyos és Fel sõ ok ta tá si Eti kai Bi zott ság,

mely a ne vé nek meg fe le lõ en az eti kai ér té kek és el vek ér vé nye sí té sét tá mo gat ja a

fel sõ ok ta tás és a tu do mány te rü le tén. (Bo lo gna National Report 2007)

A tör vény az in téz mé nyi ke re tek mel lett konk rét fel ada to kat és ha tár idõ ket is

meg ha tá ro zott a ta nul má nyi prog ra mok bo lo gnai át ala kí tá sa kap csán. A ta nul má nyi

sza ka szok bo lo gnai tí pu sú át ala kí tá sá nak – ki e gé szül ve az ECTS rend szer be ve ze -

té sé vel – a 2005/06-os tan év re le kell zá rul nia. A har ma dik sza kasz nak már a

2004/05-ös tan év tõl meg kell fe lel nie az új elõ írá sok nak. Meg jegy zen dõ azon ban,

hogy a har ma dik sza kasz nál op ci o ná lis az ECTS al kal ma zá sa. A pro fes  szi o ná lis és az

egye te mi szek tor ha tá ro zott szét vá lasz tá sa ér de ké ben a tör vény ki kö ti, hogy a

2010/11-es tan év tõl csak a pro fes  szi o ná lis fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer vez het nek

szak kép zést.

Az új tör vény, il let ve az ál ta la meg fo gal ma zott cé lok, va la mint az ál ta la lét re ho -

zott in téz mé nyi struk tú ra rend kí vül po zi tív és in no va tív at ti tû döt sej tet Hor vát or -

szág, de leg alább is a hor vát kor mány zat ré szé rõl a bo lo gnai re for mo kat il le tõ en.

Mind ez ki egé szí ten dõ az zal, hogy a kez de ti lé pé sek kap csán még kor lá to zott kom -

mu ni ká ció folyt a Mi nisz té ri um és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zött, s az Eu ró pai

Egye te mi Szö vet ség (European University Association – a to váb bi ak ban EUA) is fel -

hív ta a TOSM fi gyel mét a szé le sebb tár sa dal mi pár be széd re, amely be be kell von ni

a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket, a ku ta tá si in téz mé nye ket, a hall ga tó kat, va la mint a

mun kál ta tói szfé rát. (Results of EUA advisory mission 2005)

A ki vi te le zés ered mé nyei a ta nul mány kö vet ke zõ ré szé ben ke rül nek be mu ta -

tás ra. Elõt te ér de mes pár szót ej te ni a re for mok ér té ke lé sé rõl, ér té kel he tõ sé gé rõl.

A fel vá zolt tör vé nyi ren del ke zé sek in téz mé nyi szin ten tör té nõ meg va ló sít ha tó sá ga

ugyan is sok kü lön bö zõ té nye zõ tõl függ, s ezek a té nye zõk a re for mok ér té ke lé sét

és ér té kel he tõ sé gét is nagy ban be fo lyá sol ják.

Né hány té nye zõ re, mint pél dá ul a ré gi egye te mek szer ve ze ti fragmentált-

ságára már ko ráb ban utal tunk. A ka rok au to nó mi á ja ugyan is a mai na pig le he tõ vé

tet te, hogy sa ját meg íté lé sük sze rint ki vi te lez zék az adott re for mo kat. Eu ró pa-szer te

ta pasz tal ha tó, hogy bi zo nyos fo gal ma kat el té rõ mó don ér tel mez nek a re for mok kap -

csán, ami a meg va ló sí tás ban szá mos, sok szor el té rõ meg ol dás hoz ve zet, és köny  -

nyen meg ne he zít he ti a ké sõb bi cé lok, mint pl. a vég zett sé gek el is me ré sét vagy a

mo bi li tást. Mind ez Hor vát or szág ban in téz mé nyen be lü li prob lé má kat is okoz hat az

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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egye te mi szin tû ko or di ná ció hi á nya mi att. Egy má sik, szin tén a hor vát egye te mi

struk tú rá hoz kap cso ló dó prob lé ma, hogy a ha son ló tar tal mú prog ra mo kat a ka rok

kü lön bö zõ hos  szú sá gú és struk tú rá jú prog ra mok ba szer ve zik és akk re di tál tat ják,

ami a ké sõb bi ek ben a szak te rü le ten be lü li mo bi li tás gát já vá vál hat. Az EUA ja vas la -

ta sze rint az akkreditáció so rán ezt ki kel le ne szûr ni. Ezen túl me nõ en a ka ri gya -

kor la tok sok fé le sé ge a bo lo gnai fo lya mat ér té ke lé sét és át lát ha tó sá gát is nagy ban

kor lá toz za.

Nem el ha nya gol ha tó az a té nye zõ sem, hogy erõ tel jes re gi o ná lis és in téz mé nyi

aszim met ria jel lem zi a hor vát fel sõ ok ta tást. A fõ vá ros, Zág ráb ren del ke zik a leg na -

gyobb és leg fon to sabb fel sõ ok ta tá si in téz mén  nyel az or szág ban, aho va majd nem 76 000

di ák, va gyis a hall ga tók több mint fe le jár. A Zág rá bi Egye tem nek hu szon ki lenc ka ra,

há rom mû vé sze ti aka dé mi á ja és egy hor vát ta nul má nyi köz pont ja van. Egy ilyen ki -

ter jedt in téz mény ben rend kí vül fon tos, hogy jó le gyen a kom mu ni ká ció a szer ve ze ti

egy sé gek kö zött, ha ha té ko nyan akar ják ki vi te lez ni a bo lo gnai re for mo kat. Ez zel

szem ben van nak ki sebb egye te mek, mint pél dá ul a Dub rov ni ki Egye tem, amely nek

ös  sze sen 2500 hall ga tó ja van, és szer ve ze ti leg sincs szét for gá csol va. Ezek nél az

egye te mek nél a pár be széd meg szer ve zé se ki sebb ne héz ség gel jár. Kö vet ke zés kép -

pen, ami kor a hor vát fel sõ ok ta tá si re for mo kat vizs gál juk, lé nye ges te kin tet be ven ni

az adott in téz mény sú lyát a rend sze ren be lül. Mind ezek tu da tá ban óva to san ér de -

mes ke zel ni a leg utób bi, az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség EUA ál tal ki adott Trends V
je len tés Hor vát or szág ra vo nat ko zó ré sze it, mi vel az EUA kér dõ ívé re nem ér ke zett

az ös  szes je len tõs egye tem ré szé rõl vá lasz. Ugyan ez ér vé nyes a kér dé se ink re ka pott

vá la szok ra. A má sod la gos for rá sok ból szer zett in for má ci ók vi szont sok szor el lent -

mon da nak egy más nak, ami mi att ne héz kor rek ten ér té kel ni a hor vát egye te mek,

kü lö nö sen a fon tos in téz mé nyek hely ze tét.

En nek el le né re ér de mes fi gye lem be ven ni a töb bi fel sõ ok ta tá si in téz mény vá -

la szát a bo lo gnai fo lya mat ki vi te le zé se kap csán. Ál ta lá no san meg je le nõ ne héz ség -

ként me rül fel, hogy a re for mok ki vi te le zés éhez nincs meg a kel lõ fi nan ci á lis, ad mi -

niszt ra tív és ok ta tói hát tér. Ugyan ilyen aka dá lyok az ál la mi szin ten is fel me rül tek.

Az ál lam ál ta lá ban nyújt ad di ci o ná lis tá mo ga tást a re for mok ki vi te le zés éhez, de en -

nek mér té ke az in téz mé nyek sze rint nem éri el a szük sé ges szin tet. Nagy se gít sé -

get je len te nek vi szont az eu ró pai part ne rek és az Eu ró pai Unió rész vé te lé vel meg -

va ló su ló prog ra mok, me lyek a fi nan ci á lis tá mo ga tás mel lett a know-how át adá sá ban

is dön tõ sze re pet ját sza nak.

A to váb bi ak ban a bo lo gnai re for mok egyes ele me it és szem pont ja it ele mez ve

mu tat juk be és ér té kel jük az ab ban el ért fej le mé nye ket.

A HÁ ROM SZA KA SZÚ KÉP ZÉS BE VE ZE TÉ SE

Amint ar ról már ko ráb ban szó esett, a há rom sza ka szú kép zés nem volt ide gen a hor -

vát fel sõ ok ta tá si rend szer tõl, de a hor vát vál to zat sok te kin tet ben el tért bo lo gnai

tár sá tól. Ha son ló an a töb bi ju go szláv utód ál lam hoz, itt is a hos  szú, 4–5 éves egye te -

mi alap kép zés volt a jel lem zõ, ezért a há rom sza ka szú kép zés be ve ze té sét meg elõ zõ

tár gya lá sok és egyez te té sek is nagy részt a ré gi és az új tan ter vek köz ti kap cso la tok ról,
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az új tan ter vek ki dol go zá sá ról, va la mint a meg sze rez he tõ ké pe sí té sek rõl szól tak.

Más eu ró pai or szá gok hoz ha son ló an Hor vát or szág ban is igye kez tek ru gal ma san ke -

zel ni az ok ta tá si sza ka szok hos  szát, s egyes szak te rül te ken (pl. mû sza ki és mér nö ki,

jo gi és or vo si kép zés stb.) to vább ra is en ge dé lyez ték az egye sí tett alap- és mes ter -

kép zést. (Krbec, 2006) Ezek tõl el te kint ve az új tör vény az aláb bi fel té te lek sze rint

sza bá lyoz ta a ta nul má nyi cik lu so kat.

Az egye te mi alap kép zés (preddiplomski sveučilišni studij) olyan 3, il let ve 4 éves prog -

ram le het, mely nek so rán 180, il let ve 240 ECTS-kredit tel je sí té se szük sé ges, s

mely nek vé gén a szak te rü let nek meg fe le lõ bachelor dip lo mát (prvostupnik/ prvos-
tupnica) sze rez a hall ga tó. Ezt kö ve tõ en a hall ga tó – amen  nyi ben to vább akar ta nul -

ni, s nem kí ván el he lyez ked ni a mun ka erõ pi a con – mind egye te mi, mind pro fes  szi -

o ná lis mes ter kép zés re je lent kez het. 

Az egye te mi mes ter kép zés (diplomski sveučilišni studij) 1, il let ve 2 éves prog ram,

mely nek el vég zé sé hez mi ni mum 60, il let ve 120 ECTS-kredit tel je sí ten dõ, s me -

lyek a szak te rü let nek meg fe le lõ mes ter fo ko zat (M.Sc. – sveučilišnih programa magis-
tar, M.A. – odnosno magistra) meg szer zé sé hez ve zet nek. Ezt kö ve tõ en a hall ga tók nak

le he tõ sé gük van egye te mi poszt gra du á lis prog ram ban va ló rész vé tel re.

Az egye te mi poszt gra du á lis kép zés (poslijediplomski sveučilišni studij) 3 éves, és nincs

kö te le zõ en az ECTS-rendszerhez köt ve. A kép zés vé gén a ku ta tó dok to ri fo ko zat ra

tesz szert (Dr.Sc. – dok to ra znanosti, Dr. Art. – dok to ra umjetnosti). Emel lett – 1–2

éves egye te mi spe ci a lis ta kép zés (poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij) ke re té ben –

le he tõ ség van spe ci a lis ta fo ko zat (specijalista) meg szer zé sé re is. 

A pro fes  szi o ná lis kép zést két fõ cik lus ra oszt ja a tör vény: a pro fes  szi o ná lis alap -
kép zés (stručni studij) le het 2–3 éves, mely nek so rán 120–180 ECTS-kredit tel je sí té se

kö te le zõ, de az NFT kü lön hoz zá já ru lá sá val le het 4 éves prog ra mo kat is in dí ta ni,

240 ECTS kreditért. A 180 ECTS-kreditnél ke ve seb bet igény lõ prog ra mok ese té -

ben a vég zett sé gek meg ne ve zé sét kü lön tör vény sza bá lyoz za, míg a 180 ECTS-

kreditet el érõ prog ra mok pro fes  szi o ná lis bachelor vég zett sé get ad nak. Ez utób bi val

egye te mi mes ter-, il let ve pro fes  szi o ná lis spe ci a lis ta kép zés re le het je lent kez ni.

A pro fes  szi o ná lis spe ci a lis ta kép zés (specijalistički diplomski stručni studij) olyan 1–2

éves prog ram, mel  lyel 60, il let ve 120 ECTS-kredit tel je sí té se után a szak te rü let nek

meg fe le lõ spe ci a lis ta vég zett ség re te het szert a hall ga tó.

A hor vát fel sõ ok ta tás sze rep lõi kö zel sin cse nek azo nos vé le mé nyen a ta nul má -

nyi struk tú ra egy sé ge sí té sé nek kér dé sé ben. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ezért azt

ja va sol ták, hogy sa ját fel té tel rend sze re ik sze rint ér té kel jék és akk re di tál ják prog ram -

ja i kat. Ez a ru gal mas meg kö ze lí tés azon ban meg kö ve te li a NFT-tõl, hogy olyan nem -

ze ti szin tû akkreditációs kri té ri um rend szert al kal maz zon, amely ki szû ri az azo nos tu -

do mány te rü le ten in dí tott prog ra mok köz ti túl zott kü lönb sé ge ket. (Krbec, 2006)

Az el sõ két cik lus kap csán az egye te mi alap kép zés munkaerõpiaci ér té ké rõl is

meg osz la nak a vé le mé nyek. So kan úgy gon dol ják, hogy a hall ga tók nak csak kis há -

nya da fog be lép ni a mun ka erõ pi ac ra, s hogy a több ség foly tat ni fog ja ta nul má nya it.

(Trends V, 2007) Ez an nak is tu laj do nít ha tó, hogy an nak el le né re, hogy a nyi lat ko zó

egye te mek több sé gé ben a leg több disz cip lí ná ban új ra gon dol ták a tan ter ve ket, a tár gya -

lá so kon azon ban a szak mai kép vi se le tek és a mun ka adók csak rit kán vet tek részt. Er re

a hi á nyos ság ra már több nem zet kö zi ta nul mány is rá mu ta tott. To váb bi hi á nyos sá ga még
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a re for mok nak, hogy a gya kor lat ban ne he zen va ló sul meg az át jár ha tó ság az egye te mi

és a pro fes  szi o ná lis ta nul má nyi prog ra mok kö zött. (OECD Background Report 2007) 

Ami a dok to ri kép zést il le ti, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek ko moly lé nye gi

vál toz ta tá so kat kel lett ke resz tül vin ni ük. Mi vel ko ráb ban a hor vát dok to ri kép zés a

men tor és a hall ga tó köz ti kap cso la ton és pár be szé den ala pult, s nem vol tak struk -

tu rált kép zé si prog ra mok, a tel jes hor vát har ma dik cik lust új ala pok ra kel lett he -

lyez ni. Az óta egy re több egye te men je len nek meg szer ve zett kur zu sok a tutori fel -

ügye let mel lett, ami min den képp po zi tí van ér té ke len dõ.

AZ ECTS ÉS AZ OK LE VÉL MEL LÉK LET BE VE ZE TÉ SE

A ki lenc ve nes évek tõl Eu ró pá ban olyan esz kö zö ket kezd tek ki dol goz ni a fel sõ ok ta -

tás te rü le tén, ame lyek egy részt elõ moz dít ják a hall ga tói mo bi li tást az or szá gok és

in téz mé nye ik kö zött, más részt meg kön  nyí tik a vég zett sé gek ér tel me zé sét, ami az

eu ró pai munkerõpiac ma ga sabb szin tû in teg rá ci ó ját és jobb ki hasz nált sá gát te szi le -

he tõ vé. Az egyik ilyen esz köz az Eu ró pai Kreditátviteli és -akkumulációs Rend szer

(European Cre dit Transfer and Accumulation System – rö vi den: ECTS) ki ala kí tá sa volt.

Az ECTS be ve ze té se ré vén egy részt a ta nul má nyi prog ra mok ös  sze vet he tõ sé gét kí -

ván ták elõ moz dí ta ni, más részt a kül föl di (rész-)tanulmányok mi nél egy sze rûbb el -

is mer te té sét hi va tott szol gál ni. Fon tos funk ci ó ja lett a ta nul má nyi prog ra mok ru gal -

ma sab bá té te lé ben, a há rom cik lu sú kép zés ki ala kí tá sá ban, va la mint az éle ten át

tar tó ta nu lás kon cep ci ó já nak re a li zá lá sá ban. (Glanville, 2005)

No ha az 1994-es fel sõ ok ta tá si tör vény meg em lí ti a kreditrendszer be ve ze té sét,

konk rét elõ re lé pés e té ren nem tör tént. Az ez red for du lót kö ve tõ en, a bo lo gnai fo -

lya mat ba va ló be kap cso ló dás sal in dult meg – a ta nul má nyok át struk tu rá lá sá val pár -

hu za mo san – az ECTS rend sze ré nek ki ala kí tá sa, mely nek al kal ma zá sa a 2005/06-os

tan év tõl vált kö te le zõ vé a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben. En nek hát te ré ben az az

alap ve tõ meg fon to lás hú zó dott, hogy Hor vát or szág is mi nél ha ma rabb be kap cso lód -

has son az eu ró pai cse re prog ra mok ba (pl. Socrates/Erasmus), va la mint ez zel igye -

kez nek ru gal ma sab bá ten ni az idá ig rend kí vül ru gal mat lan ta nul má nyi ren det, s

több vá lasz tá si le he tõ sé get biz to sí ta ni a hall ga tók szá má ra. Mind azo nál tal a je len -

le gi kreditrendszer in kább a kreditek gyûj té sét szol gál ja, mi vel meg le he tõ sen ala -

csony szin tû a mo bi li tás az or szág ban. (Trends V, 2007)

A mo bi li tás elõ moz dí tá sá nak má sik fon tos esz kö ze a bo lo gnai fo lya mat ban az

ún. ok le vél mel lék let (Dip lo ma Supplement). En nek a do ku men tum nak az a funk ci ó -

ja, hogy át te kint he tõb bé és ér tel mez he tõb bé te gye a dip lo mák és a ké pe sí té sek

mö gött rej lõ tu dást és ké pes sé ge ket, s ez ál tal hoz zá já rul jon az eu ró pai szin tû hall -

ga tói és ok ta tói mo bi li tás hoz és a mun ka erõ aka dály ta lan áram lá sá hoz. Leg el ter jed -

tebb for má já ban an go lul és az ok ta tás nyel vén ad ják ki, de elõ for dul hat, hogy to váb -

bi nyel vek re is le for dít ják. Az, hogy ezt a hall ga tók nak kell kér vé nyez ni, vagy

au to ma ti ku san meg kap ják, il let ve az, hogy a költ sé gek az in téz ményt vagy az

egyént ter he lik, or szá gon ként vál to zik. 

Hor vát or szág ban elõ ször a 2003-as tör vény ben je lent meg az ok le vél mel lék let,

de an nak tar tal mi rész le te i rõl és a sza bá lyo zá sá ról csak 2004 vé gén dön töt tek. Ek kor
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azon ban még a költ sé gek vi se lé sé re és a ki adás nyel vé re vo nat ko zó lag nem szü le -

tett egy sé ges sza bá lyo zás. (Eurydice 2005:112) A ren de le tet a kö vet ke zõ évek ben

mó do sí tot ták, s 2006 vé gén lé pett ha tály ba, ga ran tál va, hogy a di á kok au to ma ti ku -

san és in gyen meg kap ják az ok le vél mel lék le tet an gol és hor vát nyel ven. Mi vel a bo -

lo gnai tí pu sú ta nul má nyok több sé ge a 2005/06-os tan év ben in dult, az el sõ mel lék le tek

ki adá sa 2008-ra vár ha tó. Azok a hall ga tók vi szont, akik egy év vel ko ráb ban meg -

kezd ték ta nul má nya i kat az új struk tú rá jú kép zés ben, már 2007-ben meg kap ják ezt

a do ku men tu mot. (Bo lo gna National Report 2007:12)

KÉ PE SÍ TÉ SEK EL IS ME RÉ SE

A ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré sé vel ös  sze füg gés ben ér de mes pár szót szen tel ni

a Lis  sza bo ni Egyez mény nek. Az 1997-ben el fo ga dott egyez mén  nyel az alá író fe lek nek

az volt a cél ja, hogy az ös  sze han golt el is me ré si gya kor lat ré vén nö vel ni tud ják a

hall ga tók és a tu do má nyos elit mo bi li tá sát Eu ró pá ban. Töb bek kö zött olyan te rü le -

tek re vo nat ko zó an fo gal maz tak meg ál ta lá nos, de kö te le zõ ér vé nyû elõ írá so kat,

mint a rész ta nul má nyok, a fel sõ ok ta tá si ké pe sí té sek vagy a fel sõ ok ta tás ba va ló be -

lé pést meg elõ zõ ta nul má nyok el is me ré se. Az egyez mény, no ha ere de ti leg nem kö -

tõ dött a bo lo gnai fo lya mat hoz, funk ci ó já nál fog va an nak lé nye ges ele mét al kot ja. 

Az egyez mény el sõ alá írói kö zött ta lál juk Hor vát or szá got is. Hor vát or szág ban

az egyez mény meg va ló sí tá sa a 2004 jú li u sá ban élet be lé põ kül föl di ok ta tá si ké pe sí -

té sek el is me ré sé rõl szó ló tör vény be ve ze té sé vel vet te kez de tét. A tör vényt 2006-

ban mó do sí tot ták. A Lis  sza bo ni Kon ven ci ó val össz hang ban a kö vet ke zõ el ve ket

fek te ti le:

• a kér vé nye zõ jo ga az igaz sá gos ér té ke lés hez;

• el is me rés, ha nincs bi zo nyít ha tó alap ve tõ kü lönb ség;

• el uta sí tás ese tén an nak in dok lá sa az alap ve tõ kü lönb ség be mu ta tá sá val;

• in for má ció nyúj tá sa a hor vát fel sõ ok ta tá si rend szer rõl és a ta nul má nyi prog ra -

mok ról. (Bo lo gna National Report 2007)

E 2004-ben ho zott tör vén  nyel ala pí tot ták meg a Tu do má nyos és Fel sõ ok ta tá si

Ügy nök sé gen be lül az ENIC/NARIC-irodát, amely 2004 de cem be ré tõl kezd te meg

tény le ges mû kö dé sét. Az óta az Iro dá hoz 2739 kér vényt nyúj tot tak be, me lyek dön -

tõ en po zi tív el bí rá lás ban ré sze sül tek. Ugyan ez a ten den cia jel lem zõ a kö zös dip lo -

mák ese té ben is. (Uo. 12–13) Az ENIC/NARIC-irodának el sõ sor ban in for má ció -

nyúj tás a fel ada ta, va la mint az, hogy irány vo na la kat ad jon az in téz mé nyi szin tû

el is me ré si me cha niz mu sok ki ala kí tá sá hoz.

A 2006-os mó do sí tás egyik leg fon to sabb ele me a pro fes  szi o ná lis és az egye te mi

ké pe sí té sek el is mer te té sé nek szét vá lasz tá sa volt. Míg az egye te mi ké pe sí té sek és

a kül föl di rész ta nul má nyok el is me ré se to vább ra is a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ha tás-

kör ében ma radt, a pro fes  szi o ná lis vég zett sé gek ér té ke lé se a TFI-hez ke rült. A tör -

vény kö te le zi az egye te me ket és más fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket in téz mé nyi El is -

me ré si Iro da fel ál lí tá sá ra, mely nek leg ké sõbb a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
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ha to dik hó na pig (nagy já ból 2007 jú li u sá ig) meg kell tör tén nie. (Act on Amend-

ments to the Act on the Recognition of Foreign Educational Qualifications)6

Ami az egye te mi szin ten tör té nõ ki vi te le zést il le ti, a kül föl di ké pe sí té sek el is -

me ré sé re a leg több egye tem már ki ala kí tot ta az in téz mény egé szé re ér vé nyes pro -

ce dú rát. Ugyan ez nem mond ha tó el a kül föl di rész ta nul má nyok és a más hor vát in -

téz mé nyek ben vég zett (rész-) ta nul má nyok el is me ré se kap csán. Ezek a

me cha niz mu sok a leg több egye te men ugyan is még ki dol go zás ra vár nak, s csak egy-

ket tõ (pl. a Zadari Egye tem) ren del ke zik min den te rü let re ki ter je dõ el is me ré si

gya kor lat tal.

MO BI LI TÁS

A hall ga tói és az ok ta tói mo bi li tás fon tos sá gát már a nyolc va nas évek ben fel is mer -

ték, és az Eu ró pai Kö zös ség, a ké sõb bi Eu ró pai Unió több nem zet kö zi cse re prog ra -

mot (pl. Socrates/Erasmus, Le o nar do da Vin ci stb.) is út já ra in dí tott, ame lyek ha tá -

sá ra je len tõ sen meg nõtt azok nak a szá ma, akik rö vi debb vagy hos  szabb ide ig

kül föld ön foly tat tak ta nul má nyo kat vagy ku ta tá so kat. Hor vát or szág je len leg (2007)

még nem tag ja egyik prog ram nak sem, de az azok ra va ló fel ké szü lés a bo lo gnai fo -

lya mat ke re té ben fo lya ma to san zaj lik, s rend kí vül erõs mo ti vá ci ót je lent az in téz -

mé nyek szá má ra.

Mind azo nál tal Hor vát or szág részt vesz az ún. TEMPUS III- (Trans-European
Mobility Programme for University Studies) prog ram ban, amely a fel sõ ok ta tás mo der ni -

zá lá sa ér de ké ben mo bi li tá si prog ra mo kat is tá mo gat. Az Eu ró pai Bi zott ság a TEMPUS

ke re té ben há rom pro jekt tí pust fi nan szí roz: kö zös eu ró pai pro jek te ket (Joint Euro-
pean Pro ject – JEP), struk tu rá lis és ki egé szí tõ te vé keny sé ge ket (Structural and Comple-
mentary Measures – SCM) és egyé ni mo bi li tá si ösz tön dí ja kat (Individual Mobility
Grant – IMG). A prog ram nak kö szön he tõ en 2000 és 2006 kö zött Hor vát or szág meg -

kö ze lí tõ leg 4-4,5 mil lió euróban ré sze sült éven te, és 2006-ig ös  sze sen 51 JEP-ben,

17 SCM-ben és 59 IMG-ben ve he tett részt.7 A TEMPUS-projektek jó ala pot je len -

tet tek a nem zet kö zi kap cso la tok bõ ví té sé re, mely ad dig jel lem zõ en az ok ta tók és

ku ta tók egyé ni vál lal ko zó ked vé tõl füg gött. Mind ezek a prog ra mok rá adá sul el en -

ged he tet le nek vol tak ah hoz, hogy ered mé nye ket ér je nek el a bo lo gnai fo lya mat ki -

vi te le zés ében. To váb bi le he tõ sé get kí nál még a szin tén az unió ál tal tá mo ga tott

Erasmus Mundus- (EM-) prog ram is, mely ben Hor vát or szág mint har ma dik or szág

vesz részt. Ös  sze ha son lít va más azo nos stá tu sú or szá gok kal, a hor vát ér dek lõ dés

meg le he tõ sen ala csony nak mond ha tó. A 2005/06-os tan év so rán mind ös  sze két hall -

ga tó vett részt va la mi lyen EM ok ta tá si prog ram ban. (Nationality of Erasmus

Mundus students and scholars selected for the academic year 2005/2006 [Action

2]) A hall ga tói és aka dé mi ai mo bi li tás emi att fõ leg bi la te rá lis és mul ti la te rá lis

egyez mé nyek ke re té ben va ló sul meg.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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7 A hor vát TEMPUS pro jek tek rõl lásd rész le te sen: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/

countries/croatia_en.html 
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Az ala csony ki fe le irá nyu ló mo bi li tá si haj lan dó ság hát te ré ben el sõ sor ban szo ci á-

lis in do kok és ad mi niszt ra tív ne héz sé gek hú zód nak meg. Azon túl me nõ en, hogy

még csak ki ala ku ló ban van az ECTS-rendszer, amely fon tos ele mét ké pe zi a leg -

több cse re prog ram nak, az uta zá si/tar tóz ko dá si, va la mint mun ka vál la lá si en ge dé lyek

be szer zé se kap csán is szá mos aka dály ba üt köz nek a hor vát or szá gi hall ga tók és ok ta -

tók. Mi vel a hor vát or szá gi ta nul má nyi ösz tön dí ja kat csak az ott ho ni ta nul má nyok

ide je alatt fo lyó sít ják, a kül föl di rész kép zés ben részt ve võ hall ga tók el es nek et tõl a

ki egé szí tõ anya gi for rás tól, ami szin tén vis  sza tar tó erõ ként hat.

A Hor vát or szág ba irá nyu ló mo bi li tás ha son ló an ala csony szin ten sta bi li zá ló -

dott. En nek hát te ré ben az ér dek lõ dés hi á nya mel lett a meg fe le lõ ide gen nyel vû,

el sõ sor ban an gol nyel vû prog ra mok gyen ge kí ná la ta áll. A hor vát nyelv is me re té nek

hi á nyát több in téz mény ben is (pl. Zág rá bi Egye tem, Fi u mei Egye tem, Spliti Egye tem)

igye kez nek or vo sol ni hor vát nyelv tan fo lya mot kí nál va fel a kül föl di cse re di ák ok nak. To -

váb bi gon dot je lent, hogy a hor vát fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek pél dá ul brit part ne re ik kel

el len tét ben nem ren del kez nek jól mû kö dõ mar ke ting stra té gi á val, il let ve hír ne vük

sem ak ko ra, hogy nagy szám ban csá bít sa nak kül föl di hall ga tó kat az or szág ba.

Mind ezek ered mé nye ként egy vi szony lag ala csony szin tû, ki egyen sú lyo zott

mo bi li tás jel lem zi az or szá got. Mind azo nál tal ne héz a mo bil hall ga tók és ok ta tók

szá má ról pon tos ada to kat kö zöl ni, mi vel az adat gyûj tés in téz mé nyen ként el té rõ

mó don és szin ten fo lyik. 

MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS

A 20. szá zad utol só ne gye dé ben nagy mér té kû lét szám ex pan zió kö vet ke zett be a

fel sõ ok ta tás te rü le tén. A tár sa dal mi el vá rá sok át ala ku lá sá val a ko ráb ban elit kép zés re

be ren dez ke dett egye te mek és más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek új ki hí vá sok elé néz -

tek. A szûk elit mel lett tö me ge sen je len tek meg más tár sa dal mi ré te gek bõl szár -

ma zó hall ga tók, ami át for mál ta a fel sõ ok ta tás jel le gét. Megnövekedett az egy ok ta -

tó ra ju tó hall ga tók szá ma, és meg gyen gült a ta nár–di ák vi szony. Ahogy egy re több

hall ga tó ta nul má nya it kel lett fi nan szí roz ni, a fel sõ ok ta tás ra szánt ál la mi pén zek

mind ke ve sebb nek bi zo nyul tak. Ez zel pár hu za mo san a gaz da ság ban és a mun ka erõ -

pi a con is ko moly vál to zá sok men tek vég be, meg je lent a dip lo más mun ka nél kü li ek

cso port ja, meg vál to zott a mun ka erõ pi a con igé nyelt tu dás jel le ge. Már nem egy sze -

rû en a fel sõ fo kú vég zett ség meg szer zé se volt a cél, ha nem olyan tu dás meg szer zé se,

amel  lyel si ke re sen el le het he lyez ked ni a mun ka erõ pi a con. Az esély egyen lõ ség

mel lett – va gyis hogy min den ki egyen lõ esél  lyel je lent kez zen fel sõ fo kú in téz mény -

be – egy re na gyobb hang súlyt ka pott a fel sõ ok ta tás mi nõ sé ge, an nak ga ran tá lá sa. A tö me-

ge se dés mi at ti mi nõ ség rom lás tól va ló fé le lem mel lett a fel sõ ok ta tás nem zet kö zie se -

dése is ko moly lö kést adott a mi nõ ség biz to sí tás rend sze ré nek ki ala kí tá sá hoz. (Campbell,

van der Wende, 2000:5) 

En nek je len tõ sé gét a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot alá író or szá gok is fel is mer ték, s a

mi nõ ség el len õr zés az óta a leg fon to sabb kér dé sek kö zé tar to zik. A fel sõ ok ta tás mi nõ -

sé gé nek eu ró pai szin tû tá mo ga tá sá ra 2000-ben meg ala pí tot ták az Eu ró pai Mi nõ ség -

biz to sí tá si Há ló za tot, me lyet az eu ró pai ok ta tá si mi nisz te rek 2001-ben Prá gá ban
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fel kér tek, hogy dol goz zon ki kö zös szem pont rend szert a mi nõ ség ga ran tá lá sá ra.

2003-ban Ber lin ben to váb bi fel ké rés ér ke zett a szer ve zet hez: a re fe ren ci ák mel lett

dol goz zon ki vizs gá la ti me cha niz mu so kat a kül sõ és bel sõ mi nõ ség el len õr zés re.

Hor vát or szág ban az 1993-as új fel sõ ok ta tá si tör vény uta sí tá sá ra kez dõ dött vol -

na el a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek el sõ ér té ke lé se a Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta nács

irá nyí tá sa alatt, ami azon ban a szer ve zet már em lí tett hi á nyos sá gai mi att ak kor még

el ma radt. Az NFT a kül sõ ér té ke lés fel ada tát el lát va ki ala kí tot ta vol na a leg fon to -

sabb stan dar do kat, me lyek ké sõbb az akkreditációs fo lya mat ré szét ké pez ték vol na.

Az akkreditációról azon ban nem a Ta nács, ha nem a Mi nisz té ri um dön tött. 

Az el sõ in téz mé nyi ön ér té ke lé se ket 2000-ben vé gez ték el, amit – nem zet kö zi

szak ér tõk és szer ve ze tek be vo ná sá val – kül sõ kont roll kö ve tett (pl. az Eu ró pai

Egye te mek Szö vet sé ge). (Krbec, 2006) Az óta a hor vát mi nõ ség biz to sí tás ko moly

fej lõ dé sen ment ke resz tül. A 2003-as új fel sõ ok ta tá si tör vény to vább bõ ví tet te an nak

in téz mé nyi ke re te it. 2004 óta az át ala kí tott NFT mun ká ját a Tu do má nyos és Fel sõ -

ok ta tá si Iro da szak ér tõi tá mo gat ják a Mi nõ ség biz to sí tá si Osz tá lyon ke resz tül. (Eury-

dice 2005:113–114.) Az in téz mé nyek ér té ke lé se szak ér tõi bi zott sá gok se gít sé gé vel

zaj lik, me lyek ben más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép vi se lõi, ese ten ként kül föl di sza-

k ér tõk, az üz le ti szfé ra, a hall ga tók, va la mint a TFI egy kép vi se lõ je fog lal he lyet.

2005-ben újabb in téz mé nyi ön ér té ke lés re ke rült sor, mely ben már az ös  szes

hor vát or szá gi egye tem részt vett, s mely nek ered mé nye it az EUA – ta nács adói lá to -

ga tás al kal má val – 2005 má ju sá ban ér té kelt. Je len té sé ben hang sú lyoz ta, hogy az ok -

ta tás és a ku ta tás te rü le tén szük ség van a mi nõ ség fo lya ma tos ja ví tá sá ra, s hogy a

mi nõ sé get tá gan kell ér tel mez ni, egyik lé nye gi ele me az el ért ered mé nyek mi nõ sé -

ge. (EUA 2005:3) Hor vát or szág ban en nek mindezidá ig ke vés fi gyel met szen tel tek.

A ma gas ki ma ra dá si arány is jól mu tat ta, hogy a hall ga tók szem pont jai csak kor lá to -

zot tan ér vé nye sül het tek. Ezt kü lö nö sen a Fi u mei Egye tem hang sú lyoz ta ön ér té ke -

lé sé ben.

A Nem ze ti Ala pít vány Hor vát or szág Tu do má nyos, Fel sõ ok ta tá si és Tech no ló gi ai

Fej lõ dé sé ért (szin tén 2005-ben) prog ra mot in dí tott az in téz mé nyek mi nõ ség biz to -

sí tá si egy sé ge i nek fej lesz té se cél já ból. A prog ram ban az eszé ki, a zág rá bi és a fi u -

mei egye tem vett részt, ahol 2006 ok tó be ré tõl mû köd nek is ezek a szer ve ze ti egy -

sé gek. Hogy a töb bi in téz ményt is tá mo gas sa, CARDS-program ke re té ben az NFT

ké zi köny vet ál lí tott ös  sze a meg va ló sí tan dó bel sõ in téz mé nyi mi nõ ség biz to sí tá si

rend szer rõl. En nek tel jes kö rû ki vi te le zés ét 2007-re vár ják, me lyet kül sõ audit fog

kö vet ni. (National Bo lo gna Report 2007) Minden nek kö szön he tõ, hogy má ra a hor -

vát fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek több sé gé ben már ér té ke lik a ta nul má nyi prog ra mo kat

– a Dub rov ni ki és a Spliti Egye te men pél dá ul rend sze re sen –, va la mint az ok ta tók

tel je sít mé nyét. Ez zel szem ben a hall ga tók nak nyúj tott szol gál ta tá sok és a ku ta tá si

te vé keny sé gek mi nõ sé gé nek mé ré sé re még nem ala kult ki ál ta lá nos gya kor lat.

A kül sõ ér té ke lést az NFT és a TFI kö zö sen vég zi. Az NFT tesz ja vas la tot az

ér té ke lés kri té ri u ma i ra és sza bá lya i ra, õ ne ve zi ki az ér té ke lést vég zõ szak em be re -

ket, va la mint fo gad ja el az ér té ke lés vég ered mény ét. Az in téz mé nye ket és prog -

ram ja i kat leg ké sõbb min den ötö dik év ben meg vizs gál ják, s en nek meg fe le lõ en

hosszab bít ják meg vagy von ják vis  sza mû kö dé si en ge dé lyü ket. Az in téz mé nyek ké -

ré sé re er re gyak rab ban is sor ke rül het. Az eh hez szük sé ges szak ér tõi te vé keny ség hez
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a TFI Mi nõ ség biz to sí tá si Osz tá lya nyújt se gít sé get. Az ér té ke lés be rend sze re sen be -

von nak kül föl di vizs gá ló kat is, de egyéb mó don is igye kez nek be kap cso lód ni a

nem zet kö zi vé le mény cse ré be. A TFI a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tá si Iro dák

Nem zet kö zi Há ló za tá nak tár sult, va la mint a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tá si Iro -

dák Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Há ló za tá nak (CEE-Network) tel jes jo gú tag sá gá nak

meg szer zé sét kö ve tõ en az ENQA-ba is kér vé nyez te fel vé tel ét. (Bo lo gna National

Report 2007)

A HALL GA TÓ SÁG SZE RE PE

Az em lí tett mi nõ ség biz to sí tá si rend szer át ala ku lá sa töb bek kö zött ah hoz is hoz zá já -

rul hat, hogy a hor vát fel sõ ok ta tás hall ga tó-ori en tál tab bá vál has son. En nek rend kí vül

nagy je len tõ sé ge van, mi vel mindezidá ig ke vés fi gyel met szen tel tek ne ki. A hall ga -

tó ság ré szé rõl több ször el hang zott, hogy nem ve het nek részt ki elé gí tõ mó don a

dön tés ho za tal ban. 

A vál to zás fo ko za to san kö vet ke zett be. Ál la mi szin ten 2007. ja nu ár tól a Hor vát

Hall ga tói Ta nács je lölt jei ré vén a hall ga tók nak le he tõ sé gük van a TFI mun ká já ban

va ló rész vé tel re. En nél is je len tõ sebb a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szint jén tör tént

vál to zás. Az új fel sõ ok ta tá si tör vény amel lett, hogy elõ ír ja, az egye te mi sze ná tus ban

a ta gok mi ni mum 15%-ának a hall ga tó kat kell rep re zen tál ni uk, fel füg gesz tõ vé tó -

jog gal is fel ru ház za õket. (National Bo lo gna Report 2007) Ez ál tal, ha át me ne ti leg is,

de meg tud ják aka dá lyoz ni a hall ga tók szá má ra ked ve zõt len dön té sek meg szü le té -

sét. Mind ez azon ban még min dig csak kor lá to zott be fo lyást je lent szá muk ra. A ta -

nul má nyi prog ra mok át ala kí tá sa kap csán sem von ták be iga zán a hall ga tó kat. Ezalól

ta lán egye dül a Fi u mei Egye tem volt ki vé tel, ahol a hall ga tók nak nyúj tott szol gál ta -

tá sok is szé le sebb kö rû ek, mint más in téz mé nyek ben. Ami ál ta lá no sab ban el ter -

jedt, az a hall ga tók be vo ná sa a ta nul má nyi prog ra mok ér té ke lé sé be. Ez rend sze rint

kér dõ íves mód szer rel tör té nik.

SZO CI Á LIS DI MEN ZIÓ ÉS AZ ÉLET HOS  SZIG TAR TÓ TA NU LÁS

A bo lo gnai fo lya mat e két ele mét azért is ér de mes együtt tár gyal ni, mi vel meg le he -

tõ sen ma gas azok nak az ará nya, akik ko ráb ban a kö zép fo kú kép zett ség meg szer zé se

után nem foly tat ták a ta nul má nya i kat, s akik emi att ki szo rul tak a fel sõ ok ta tás ból.

(OECD Background Report 2007) Így a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be va ló be ju tás

ki szé le sí té se õket is kell hogy érint se. No ha a fel nõtt ok ta tás tör vé nyi ke re te i nek

meg te rem té se még csak most zaj lik, már több kez de mé nye zés szü le tett az éle ten

át tar tó ta nu lás tá mo ga tá sá ra. A CARDS 2002 ke re té ben Fe hér Köny vet dol goz tak

ki, mely ben ja va sol ták egy, az in for má lis ta nu lás ele me it is tar tal ma zó szak kép zé si

stra té gia ki ala kí tá sát. Ezen fe lül a táv ok ta tás, az e-learning fej lesz té se ré vén igye -

kez nek elõ moz dí ta ni az éle ten át tar tó ta nu lást. Utób bit a je len leg (2007) is fu tó

TEMPUS-projekt is tá mo gat ja (Education Quality Improvement by E-learning Technology)
(National Bo lo gna Report 2007:14) Töb bek kö zött a Zág rá bi Egye tem már el in dí tott
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ilyen jel le gû ta nul má nyi prog ra mot. A fel sõ ok ta tás eme szek to rá nak fej lesz té se

azért is lé nye ges, mert a rész kép zés ben, va gyis a mun ka mel lett ta nu ló hall ga tók

szá ma di na mi ku san nö vek szik Hor vát or szág ban.

A hall ga tók szo ci á lis hely ze té nek ja vu lá sát az ösz tön dí jak (kb. 70–110 euró/hó)

mel lett ked vez mé nyes la kás hi te lek biz to sí tá sá val, köz le ke dé si és ét ke zé si tá mo ga -

tás nyúj tá sa ré vén igye kez nek el ér ni. Kü lön ösz tön dí jas prog ra mot ve zet tek be a ro -

ma hall ga tók szá má ra, hogy elõ moz dít sák tár sa dal mi hely ze tük ja vu lá sát, mi vel a

ro mák al kot ják az egyik leg in kább hát rá nyos hely ze tû cso por tot. (Uo. 16–17)

A FEL SÕ OK TA TÁS ÉS KU TA TÁS KAP CSO LA TA

Hor vát or szág ban az egye te mek mel lett ös  sze sen 26 ál la mi és 16 ma gán-ku ta tó in té -

zet mû kö dik (2007). A ku ta tá sok orosz lán ré sze (80%) az egye te mek és az ál la mi

tu laj do nú ku ta tó köz pon tok ke re té ben fo lyik, és ezek az in téz mé nyek al kal maz zák

a ku ta tók dön tõ ré szét. Kö zöt tük ki emel ke dõ sze rep pel bír nak a fel sõ ok ta tá si in -

téz mé nyek, mi vel a köz pon ti lag kez de mé nye zett ku ta tá sok het ven szá za lé kát õk

ki vi te le zik. Az ál lam túl sú lya a ku ta tás ban a fi nan szí ro zás szem pont já ból is je len -

tõs. Je len leg az egyik leg fon to sabb cél, hogy az üz le ti és ipa ri szfé rát be von ják az

egye te mi ku ta tá sok ter ve zé sé be és fi nan szí ro zá sá ba, hi szen azok ered mé nye i bõl õk

is ré sze sed nek.

Az ál lam en nek tá mo ga tá sá ra több prog ra mot is in dí tott (TEST, RAZUM).

A RAZUM-program ke re té ben pél dá ul tá mo ga tást nyújt a fel sõ ok ta tá si ku ta tá sok ba

in vesz tá ló cé gek nek. A prog ram irá nyí tá sá val a Hor vát Üz le ti és In no vá ci ós Közpon-

tot bíz ta meg. A má sik, ún. TEST-program az új ter mé kek, tech no ló gi ák és szol gál -

ta tá sok fej lesz té sé hez nyújt tá mo ga tást a kez de ti fá zis ban, il let ve amíg a Ki vá ló sá gi

Cent ru mok lét re nem jön nek. Ezt a prog ra mot a Hor vát Tech no ló gi ai In té zet me ne -

dzse li. Mind ez zel – a fi nan szí ro zás jobb el osz tá sa mel lett – el sze ret nék ér ni a ku ta tá si

ered mé nyek jobb ki hasz nált sá gát is. Az üz le ti szfé ra be vo ná sa azon ban sok szor pont a

fel sõ ok ta tá si sze rep lõk vo na ko dá sa mi att prob le ma ti kus. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

ugyan is gyak ran gya nak vás sal te kin te nek a pro fit ori en tált szfé ra kez de mé nye zé se i re.

(OECD Background Report 2007, Bo lo gna National Report 2007)

A ku ta tá si te vé keny ség fej lesz té se szem pont já ból a fen ti ek mel lett a dok to ri

kép zés át ala kí tá sá nak, a ku ta tók kal szem ben ál lí tott kö ve tel mé nyek nek, va la mint

a ké sõb bi el he lyez ke dé si le he tõ sé gek nek is fon tos sze re pük van. A dok to ri prog ra -

mok struk tu rá lis át ala kí tá sá ról már ko ráb ban szól tunk. Ami a má so dik szem pon tot

il le ti, a ku ta tói te vé keny ség ér té ke lé sé re kri té ri um rend szert (pl. kö te le zõ pub li ká -

ci ós te vé keny ség) dol goz tak ki, amely nek kö szön he tõ en job ban ki szûr he tõ ek a

passzív ku ta tók, s ja vít ha tó a ku ta tói te vé keny ség ál ta lá nos mi nõ sé ge. A TOSM

emel lett újabb és újabb ku ta tói mun ka he lyek lé te sí té sé vel – 2004 óta több mint

ez ret hoz tak lét re – s to váb bi lak ha tá si ked vez mé nyek kel pró bál ja tu do má nyos pá -

lyá ra csal ni a fi a tal te het sé ge ket. (National Bo lo gna Report 2007:16)
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A BO LO GNAI RE FOR MOK ÖS  SZE FOG LA LÓ ÉR TÉ KE LÉ SE

Hor vát or szág ban kez de mé nye zé sek so ra in dult a bo lo gnai szem pont ok hoz va ló al -

kal maz ko dás ér de ké ben. Mind azo nál tal még szá mos ké tely le be gi kö rül a re for mo -

kat, ame lyek hát te ré ben rész ben az erõ tel jes köz pon ti nyo más, va la mint a kez de ti

kom mu ni ká ció hi á nya áll. Az ez red for du ló óta a kor mány zat és a fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek köz ti pár be széd so kat ja vult, és a nem zet kö zi rész vé tel lel fo lyó sze mi ná ri u -

mok, kon fe ren ci ák is meg sza po rod tak, ame lyek erõ sít he tik a re for mok ra va ló jobb

rá lá tást s az azok irán ti bi zal mat. Az in téz mé nyek erõ for rá sa ik nak meg fe le lõ en vi -

te le zik ki a re for mo kat, de még azok sok szo ri át ér té ke lé sé re lesz szük ség ah hoz,

hogy a vál toz ta tá sok el ér jék a kí vánt ered mé nye ket, s hogy a hor vát fel sõ ok ta tá si

rend szer a ver seny ké pes eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség ré szé vé vál jon. 

A HOR VÁT OR SZÁ GI KI SEBB SÉ GEK ÉS A BO LO GNAI FO LYA MAT 

Hor vát or szág né pes sé ge, no ha a há bo rút kö ve tõ en je len tõ sen ho mo ge ni zá ló dott,

még most is több mint húsz kü lön bö zõ ná ci ót tö mö rít ma gá ba. A 2001-es cen zus

sze rint a 4 437 460 la kos 89,63 %-a hor vát, míg a leg na gyobb ki sebb sé gi cso por tot a

szer bek al kot ják (4,54%). To váb bi je len tõs ki sebb sé gi cso port nak szá mít még a

bos nyák (0,47%), az olasz (0,44%), a ma gyar (0,37%), az al bán (0,34%), a szlo vén

(0,3%), a cseh (0,24%) és a ro ma (0,21%). A ki sebb sé gek kü lön le ges jo ga it, mint

pél dá ul az anya nyel ven tör té nõ ok ta tás hoz va ló jo got mind a hor vát al kot mány, mind

a Hor vát or szág ban élõ nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i ról szó ló al kot má nyos tör vény ga -

ran tál ja. A ki sebb sé gek hely ze té nek ren de zé se, no ha még nem zá rult le tel je sen, az

ez red for du lót kö ve tõ po zi tív po li ti kai for du lat kö vet kez té ben elõ re ha lad ha tott.

A ki sebb sé gi nyel ven fo lyó ok ta tás Hor vát or szág ban az ok ta tá si rend szer in teg -

ráns ré szét ké pe zi, s az ok ta tás va la men  nyi szint jé re vo nat ko zik. A hor vát ál lam eze ket

a prog ra mo kat is ugyan úgy fi nan szí roz za, mint a hor vát nyel ven fo lyó ok ta tást. A ki -

sebb sé gi nyel ven tör té nõ ok ta tás meg va ló sí tá sá ra há rom mo dellt dol goz tak ki:

A mo dell: ki sebb sé gi nyel ven va ló be is ko lá zás (a hor vát ta nul má nyi prog ra mo kat le -

for dít ják az adott ki sebb sé gi nyelv re, a hor vát nyel vet pe dig he ti négy órá -

ban ok tat ják);

B mo dell: két nyel vû ta ní tás (a hu mán tár gya kat ki sebb sé gi, a re ál tan tár gya kat pe dig

hor vát nyel ven sa já tít ják el a gye re kek, s emel lett he ti négy órá ban ta nul -

nak hor vá tul);

C mo dell: az anya nyelv és a kul tú ra mû ve lé se (he ti öt órá ban ta nul nak ki sebb sé gi

nyel ven a di á kok, me lyet nyá ri is ko lák és egyéb fog lal ko zá sok egé szít het -

nek ki).

Ez a há rom mo dell azon ban jel lem zõ en az ál ta lá nos is ko la szint jé ig mû kö dik,

és a ki sebb sé gi nyel ven fo lyó ok ta tás is ezen a szin ten a leg el ter jed tebb. 2000-ben

62 ki sebb sé gi ál ta lá nos is ko lát je gyez tek be, mely nek több mint a fe le a szerb ki -

sebb ség hez ta ro zott. A kö zép fo kú ok ta tás ban a szerb, a ma gyar, a cseh és az olasz

ki sebb ség ren del ke zik ok ta tá si in téz mé nyek kel. (Spajic-Vrkas, 2003:5)
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A fel sõ fo kú ok ta tás szint jén a ki sebb sé gi nyel ve ken va ló ok ta tás meg szer ve zé se

már ko mo lyabb aka dá lyok ba üt kö zik. Az ál ta lá no san jel lem zõ ta nár hi ány itt ugyan is

hat vá nyo zot tan je lent ke zik, te téz ve a ki sebb sé gi nyel vû tan köny vek kor lá to zott

szá má val. Az ef fé le prob lé má kat, me lyek nem mel les leg az ok ta tás al sóbb szint je in

is je len van nak, az utób bi évek ben kezd ték el or vo sol ni alul ról ki in dul va. Töb bek

kö zött új is ko lai tan köny vek ki adá sá val igye kez nek ja ví ta ni a ki sebb sé gi ok ta tás fel -

té te le in, va la mint a fel me rü lõ ok ta tó hi ányt az anya or szág ból meg hí vott ta ná rok kal

pró bál ják or vo sol ni, de ezek a kor rek ci ók egy elõ re a köz ok ta tást érin tik el sõ sor ban.

A ki sebb sé gi nyel vû ta ní tás a fel sõ ok ta tás ban el sõd le ge sen a ta nár kép zés és az

adott nyelv hez kap cso ló dó kép zé si prog ra mok ke re té ben va ló sul meg. Szerb nyel -

ven fo lyik pél dá ul ta nár kép zés a Zág rá bi Egye te men, il let ve olasz nyel ven a Fi u mei

Egye te men. (CoE 2006:19) Az Eszé ki Egye te men pe dig olyan ma gyar nyel vû prog -

ram mû kö dik, me lyet hor vát, né met és an gol nyel vû prog ram mal kom bi nál hat nak a

hall ga tók. A leg több egye te men egyéb ként ta lál ha tunk ma gyar, cseh, dél szláv, va la -

mint más ki sebb sé gi nyel vek hez kap cso ló dó sza ko kat. Ezek iga zi ér té két a ki sebb -

sé gi nyelv ok ta tás ban azért ne héz fel mér ni, mert ezek re a sza kok ra nem fel tét le nül

a ki sebb sé gek hez tar to zó hall ga tók jár nak, va la mint az ok ta tás nyel ve sem ki zá ró lag

az adott ki sebb sé gi nyelv. Jó pél da er re a Zág rá bi Egye tem Hun ga ro ló gi ai tan szé ke,

mely re fõ leg hor vát nem ze ti sé gû hall ga tók fel vé te liz tek, s aho va a fel vé te li vizs ga is

hor vát nyelv bõl és kul tú rá ból volt.8 Át te kint ve a fen ti e ket még is bíz ni le het ab ban,

hogy az ok ta tás ala cso nyabb szint je in be in dult vál to zá sok a ké sõb bi évek fo lya mán

be gyû rûz nek majd a fel sõ ok ta tás ba. Szük ség is van er re, mi vel a je len le gi hall ga tók -

nak mind ös  sze négy szá za lé ka tar to zik va la me lyik hor vát or szá gi ki sebb ség hez.

(OECD Background Report 2007:72)

Mi vel a ki sebb sé gek je len tõs ré sze a há bo rú ál tal leg in kább súj tott ré gi ók ban

(pl. a szla vó ni ai te rü le te ken) él, fon tos a fel sõ ok ta tás ban ta pasz tal ha tó re gi o ná lis

egyen súly ta lan ság fel szá mo lá sa, mely re az el múlt évek ben vol tak kez de mé nye zé -

sek. 2005 óta több po li tech ni ku mot ala pí tot tak ezek ben a tér sé gek ben, pl. Vukovar-

ban, Kninben vagy Slavonski Brodban. Ez ál tal bõ vül nek a ki sebb sé gek fel sõ ok ta tá si

le he tõ sé gei, de hoz zá kell ten ni, hogy ez nem je len ti még fel tét le nül a ki sebb sé gi

nyel ven fo lyó ok ta tás au to ma ti kus ki szé le se dé sét. 

Hogy a bo lo gnai re for mok mi ként fog nak hat ni a ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás ra, azt

egy elõ re ne héz meg jó sol ni, hi szen a vál to zá sok még csak most in dul tak meg. Ah -

hoz, hogy ér té ke lést le hes sen vé gez ni, több, meg fe le lõ en struk tu rált adat ra len ne

szük ség. Je len leg ar ról is vi szony lag ne héz in for má ci ót sze rez ni, hogy mely szer ve -

ze ti egy sé gek vég zik az ada tok gyûj té sét a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ken be lül. 

A hor vát fel sõ ok ta tás 2007 vé gé tõl ko moly vál to zá son fog ke resz tül men ni, hi -

szen ek kor tól vá lik kö te le zõ vé az egye te mek egy sé ges jo gi stá tu sa. Hogy ez elõ se gí ti

vagy hát rál tat ja a ki sebb sé gi fel sõ ok ta tást, az nagy ban függ majd a fel sõ ok ta tá si in -

téz mé nyek ál tal ki ala kí tott stra té gi á tól. Fon tos azon ban meg je gyez ni, hogy a 2010-ig

ter je dõ nem ze ti fel sõ ok ta tá si stra té gi á ban ki emel ten ke ze lik a ki sebb sé gek hely ze -

té nek ja ví tá sát, ami jó ala pot je lent het a ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás fej lõ dé sé hez. Min-

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

8 Eszé ki Agora iro da; Ma gyar Egye sü le tek Szö vet sé ge. Pélmonostor, 2005. http://www.marton -

aron.hu/ htof/statisztikak/oktatasi/0506hof.htm
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d emel lett tisz tá ban kell len ni a tén  nyel, hogy a hor vát fel sõ ok ta tás szá mos ki hí vás -

sal néz szem be a jö võ ben, me lyek re egy szer re nem fel tét le nül lesz erõ for rás. 

Töb bek közt a fel sõ ok ta tás nemzetköziesedése is egy szer re kí nál le he tõ sé ge -

ket és rej te get ve szé lye ket a ki sebb sé gi ok ta tás szá má ra. Le he tõ sé get je lent pél dá ul

az anya or szá gi in téz mé nyek kel va ló kap cso la tok bõ vü lé se, mely re töb bek közt a Fi u -

 mei Egye tem olasz or szá gi part ne re i vel va ló együtt mû kö dé se le het po zi tív pél da,

de a Zág rá bi Egye tem nek is fo lya ma to san bõ vül nek a kap cso la tai. Más részt a

nemzetköziesedés ha tá sá ra egy re nõ az igény az an gol, a né met és más „nagy” nyel -

ve ken szer ve zett prog ra mok iránt. A leg több fel sõ ok ta tá si in téz mény ben már meg

is je len tek ezek a prog ra mok. Ez a ten den cia ak kor ál lít hat ja kön  nyen vá lasz tá si

kény szer elé a fel sõ ok ta tás sze rep lõ it, ha nincs meg fe le lõ szá mú ok ta tó, pénz és

egyéb for rás a kü lön bö zõ prog ra mok pár hu za mos fut ta tá sá ra. 

A fen ti ek is me re té ben csak óva to san ér de mes nyi lat koz ni a bo lo gnai fo lya mat

ha tá sa i ról, il let ve a hor vát or szá gi ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás jö võ be li ér té ke lé se kap -

csán el kell kü lö ní te ni egy más tól – már ha egy ál ta lán ez meg old ha tó – a bo lo gnai

fo lya mat ha tá sa it az egyéb kül sõ té nye zõk (pl. de mog rá fi ai té nye zõk, az alap- és kö -

zép fo kú ki sebb sé gi ok ta tás fej lett sé ge) ha tá sa i tól.
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Gábrity Mol nár Irén 

A bo lo gnai fo lya mat Szer bi á ban az Új vi dé ki
Egye tem pél dá ján

Ta nul má nyunk cél ja a szer bi ai fel sõ ok ta tás bo lo gnai fo lya mat hoz il lesz ke dõ át ala ku -

lá sá nak be mu ta tá sa or szá gos és in téz mé nyi szin ten, az Új vi dé ki Egye tem példáján.1

Elem zés re ke rül nek a hi va ta los vé le mé nyek és el vá rá sok („a mi nisz té ri um hang ja”),

a szak mai és a hall ga tói kö rök ál lás pont ja a re form va ló sá gos ál lá sá ról és ki lá tá sa i ról

(újabb akkreditáció, a mi nõ ség biz to sí tás va ló sá gos je len té se, tény le ges gya kor la ta).

Az eset ta nul mány el ké szí té sé nek leg fon to sabb mód sze re az ese mé nyek me ne -

té nek föl tá rá sa – do ku men tum elem zés, meg fi gye lés és mély in ter jú zás mód sze ré vel

– és le írá sa volt (pl. az Új vi dé ki Egye tem új alap sza bály za tá nak meg ho za ta lát meg -

elõ zõ vi ták és az al kal ma zá sát kö ve tõ bo nyo dal mak), mi köz ben vi lá gos sá vál tak a

bo lo gnai fo lya mat szer bi ai adap tá lá sá nak ered mé nyei és ne héz sé gei (va gyis az egyes

aka dé mi ai kö rök el len ál lá sa a vál to zá sok kal szem ben). A mély in ter júk so rán ki de -

rült, mi lyen erõ cso por tok je len nek meg és vesz nek részt a bo lo gnai fo lya mat se gí té -

sé ben vagy aka dá lyo zá sá ban. Fon tos volt meg fi gyel ni a kí ná la ti ol da lon az ál la mi

szfé ra (mi nisz te ri je len té sek elem zé se), va la mint a ci vil-, ala pít vá nyi és ma gán szfé -

ra aktorainak re a gá lá sát, va la mint a hall ga tók és a mun ka erõ pi ac re ak ci ó ját is (em pi -

ri kus ku ta tás, mély in ter júk ké szí té se). 

RE FORM TÖ REK VÉ SEK

Az eu ró pai csat la ko zás Szer bia szá má ra ugyan még vi szony lag tá vo li cél, de a Bo lo gnai
Nyi lat ko za tot 2001-ben alá ír ta és 2010-ig kö te lez te ma gát a bo lo gnai el vek alap ján

tör té nõ vál to zá sok meg ho za tal ára. A bo lo gnai el vek gya kor lat ba ül te té se Szerbiá -

ban/Vajdaságban is a fel sõ ok ta tás egyik lé nye ges fel ada ta. Az akkreditációs szer ve -

ze tek bel sõ ér té ke lé sé ben do mi nál nak az op ti mis ta meg ál la pí tá sok, a mi nõ ség el len õr -

zés re és a ra ci o na li zá ci ó ra va ló hi vat ko zás. Egy-két do log ban össz hang van kö zöt tük:

min den ki el fo gad ja, hogy si et ve össz hang ba kell hoz ni az eu ró pai nor mák kal a szer -

bi ai fel sõ ok ta tás in téz mény rend sze rét, a mi nõ ség el len õr zést, sõt min den áron az eu -

ró pai kép zé si rend sze rek kel kom pa ti bi lis, ra ci o ná lis fel sõ ok ta tást sze ret nénk. 

1 Az egyet len vaj da sá gi egye tem nek 14 ka ra van (Új vi dék, Sza bad ka, Zombor és Nagybecskerek

vá ro sok ban), 1960-ban ala kult. Az or szág fel sõ ok ta tá sá ban (a belg rá di után) a má so dik leg na gyobb

in téz mény, de re form tö rek vé se i ben gyak ran meg elõ zi azt. 
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A re form tö rek vé sek ne héz sé ge ket is rej te nek. A gya kor la ti meg tor pa ná sok és a

re for mok aktorainak el lent mon dá sos ál lás fog la lá sai ugyan is las sít ják az újí tó tö rek -

vé se ket, fõ leg az aláb bi ak sze rint jel le mez he tõ be ideg zõ dött fel fo gás mi att.

• A ka rok tra di ci o ná li san erõs au to nóm jo gi sze mé lyek sze ret né nek ma rad ni,

s nem kí ván nak kü lön fé le szak in téz mé nye ket in teg rá ló in téz mén  nyé vál ni.

• Az egye te mek a kor mán  nyal va ló kom mu ni ká ci ó juk ban csak az ok ta tá si mi nisz -

ter vé le mé nyé re össz pon to sí ta nak, az al ter na tív és kon zul ta tív bi zott sá gok né -

ze te i re nem.

• Min den ki el is me ri, a tu dás nak egy re na gyobb sú lya van, szük sé ges az egye te mi

re form. Ami kor vi szont az ope ra tív ter vek ki dol go zá sa vagy ezek meg va ló sí tá sa

el kez dõ dik, az egyes ka rok vis  sza ri ad nak: at tól fél nek, vál ság ba ke rül nek. El -

vesz tik meg szer zett po zí ci ó ju kat, ha nem ad nak gya kor la ti as tu dást, „csak ”

aka dé mi ai is me re te ket, me lyek nem in ter disz cip li ná ri sak, s nem pá ro sul nak

kom mu ni ká ci ós kész sé gek kel. 

• Az eu ró pai tö rek vé sek hez gyor sab ban al kal maz kod nak az újon nan ala kult ma -

gán ka rok és -fõiskolák, akik hi ány pót lást vé gez nek ugyan, de azo kat az ál la mi

kon zer va tív kö rö ket is „meg moz gat ják”, akik fél nek a ver seny tõl. 

• A leg gyak rab ban han goz ta tott sza vak, ame lye ket az újí tá sok el len zõi hasz nál -

nak, az „au to nó mia” és a „mi nõ ség”. Az „aka dé mi ai sza bad ság”-ot em le ge tik az

ál la mi egye te mek ak kor is, ami kor nem a kor mány kö rök kel kell vi tat koz ni uk,

ha nem a gaz da sá gi menedzsmenttel.2

A FEL SÕ OK TA TÁS BAN KÖZ RE MÛ KÖ DÕK VI SZO NYU LÁ SA 

A BO LO GNAI RE FORM TÖ REK VÉ SEK HEZ

A re form ban köz re mû kö dõk a kö vet ke zõk: el sõ sor ban az ál la mi szer vek (kor mány,

ok ta tá si mi nisz té ri um és az ál ta la ki ne ve zett bi zott sá gok), azu tán az egye te mi szfé ra

(ál la mi és ma gán) ok ta tó i val és hall ga tó i val, majd a fel hasz ná lói szfé ra (egy elõ re vi -

szony lag kí vül ál ló ként) a mun ka erõ pi ac igé nye i vel.

A bo lo gnai fo lya mat ban dön tõ sze re pe van a kor mány ál tal ala pí tott tes tü le tek -

nek, va gyis a kor mány és az in téz mé nyek kö zé éke lõ dõ ún. kon fe ren ci ák nak (Egye -

te mek Kon fe ren ci á ja, Aka dé mi ai és Szak kép zé sek Kon fe ren ci á ja és a Hall ga tók

Konferenciája),3 ame lyek a prob lé mák és ja vas la tok meg vi ta tá sá nak fó ru mai, il let ve

az Akkreditációs Bi zott ság nak, mely nek tag jai fõ leg egye te mi ta ná rok. 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

2 Ladislav No vak nak, az Új vi dé ki Egye tem Stra té gi ai Fej lesz tõ Bi zott sá ga el nö ké nek vé le mé nye

alap ján. Egye te mek Kon fe ren ci á ja, Belg rád, 2004.

3 Szer bül Konferencija univerzitet, Konferencija akademija strukovnih studija és Studentske konferencije. 

108 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:07 Page 108



AZ ÁL LA MI SZFÉ RA: HI VA TA LOS VÉ LE MÉ NYEK ÉS EL VÁ RÁ SOK, 

„A MI NISZ TÉ RI UM HANG JA”

A de mok ra ti kus for du lat (2000 ok tó be re) után né hány hó nap pal meg kez dõ dött a

szerb ok ta tá si rend szer re form ja. Az aka dé mi ai kö rök már ko ráb ban, még Milosevics

dik ta tú rá ja alatt, a túl zott na ci o na liz mus és át po li ti zált cent ra liz mus mi att al ter na -

tív egye te mi há ló za tot vol tak kény te le nek lét re hoz ni, amely nek ke re té ben le he tõ -

ség nyílt a vé le mé nyek sza bad és de mok ra ti kus meg vi ta tá sá ra, s el kez dõd he tett a

fel sõ ok ta tás re form ja. Az Al ter na tív Aka dé mi ai Ok ta tá si Há ló zat (Alternativna
akademska obrazovna mreža – AAOM) kül föl di tá mo ga tás sal Belg rád ban mû kö dött a

Unesco-Chair for University Management ki he lye zett tan szé ke ként. A fel sõ ok ta tás át -

szer ve zé sé ben el sõ sor ban in for ma tív sze re pe volt, so kat tett a kon cep ció ki dol go zá -

sát s az el kép ze lé sek nyil vá nos ság ra ho za ta lát il le tõ en. Ma ga kö ré cso por to sí tot ta az

aka dé mi ai kö rö ket, ér tel mi sé gi e ket, egye te mis tá kat, ci vil szer ve ze te ket, nem zet -

kö zi kon fe ren ci á kat szer ve zett, és kap cso la tot tar tott a Mi nisz té ri um mal. Fon tos

sze re pet ját szott az új fel sõ ok ta tá si tör vény ki dol go zá sá ban (2005). 

A szerb kor mány még Zoran Ðinðić kor mány zá sa ide jén meg ala kí tot ta a Szerb

Egye te mi Ok ta tá si Ta ná csot, amely egye te mi kö rök kel együtt mû köd ve szin tén

részt vett az ok ta tá si re form elõ ké szí té sé ben. Mi u tán 2001-ben az ok ta tá si mi nisz -

ter alá ír ta a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot, 2003 szep tem be ré ben pe dig a Lis  sza bo ni Egyez -
ményt, Szer bi á ban va ló san be in dult a fel sõ ok ta tás re form ja. A Mi nisz té ri um ma gá ra

vál lal ta a költ ség ve té si for rá sok meg ter ve zé sét és el osz tá sát; az in téz mé nyek licen-

zálását;4 ad mi niszt ra tív el len õr zé sét; a Fel sõ ok ta tá si Akkreditációs Bizottság5

(Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta – a to váb bi ak ban FAB) mû köd te té sét és a

dip lo ma ho no sí tá si el já rás ki dol go zá sát. 

A Mi nisz té ri um szak mai kér dé sek ben a Fel sõ ok ta tá si Nem ze ti Ta nács ban (Na-
cionalni savet za visoko obrazovanje) ülõ szak ér tõk re tá masz kod hat. A Ta nács fel sõ ok ta -

tá si fej lesz té si prog ra mot dol go zott ki; meg al kot ta az akkreditáció kri té ri u ma it és az

akkreditációs szab vá nyo kat, meg ter vez te a be irat ko zá si és fi nan szí ro zá si po li ti kát.

Az ECTS-rendszerrõl 2002 de cem be ré ben adott ki út mu ta tót. El kez dõ dött a fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nyek ön kén tes evaluációja is. (Marinković-Nedučin–Lažetić, 2002)

En nek se gí té se cél já ból 2001-ben meg ala kult a Szerb ENIC Köz pont, az elekt ro ni -

kus in for má ci ós há ló za ti rend szer. A 2006/07-es tan évig min den egye te mi kar nak és

fõ is ko lá nak át kel lett tér nie az új kreditrendszerre.

A fel sõ ok ta tá si kom pe ten ci ák há rom cso port kö zött osz la nak meg.

• Az ál lam ala pít, akk re di tál, in téz ményt ös  sze von, meg szün tet, fi nan szí roz, el -

len õriz és el is mer (mi nõ sé get, ké pe sí tést), jo go kat sza va tol.

• A fel sõ ok ta tá si in téz mény mun ka vi szonyt lé te sít, fel ve szi a hall ga tó kat, kép zé -

si prog ra mok tel je sí té sét ír ja elõ, dip lo mát oszt, továbbképez. (A fel sõ ok ta tás -

ban meg sze rez he tõ vég zett sé ge ket az el sõ áb ra mu tat ja be.) 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

4 A mû kö dé si en ge dély (li cen ce) ki adá sát meg elõ zõ vizs gá lat.

5 A Szerb Egye te mi Ok ta tá si Ta nács (je len le gi ne ve Fel sõ ok ta tá si Nem ze ti Ta nács) 2003. ja nu ár

13-án ho zott dön tést a Fel sõ ok ta tá si Akkreditációs Bi zott ság meg ala pí tá sá ról. Ez a bi zott ság el ké szí -

tet te az akkreditációs el já rás me ne tét, s ki dol goz ta a kö ve tel mé nye ket, majd meg küld te a Ta nács -

nak. (Uputstva i kriterijumi za akreditaciju visokog obrazovanja, AAOM, Belg rád, 2004. szep tem ber.)
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• Köz tes szer ve ze tek: Fel sõ ok ta tá si Nem ze ti Ta nács, Fel sõ ok ta tá si Akkreditációs

Bi zott ság és az ún. kon fe ren ci ák. A kon fe ren ci ák a Fel sõ ok ta tá si Nem ze ti Ta nács

part ne rei. Rend sze re sen ta nács koz nak, és meg vi tat ják a fel sõ ok ta tá si re form lé -

pé se ket, a mi nisz té ri um ja vas la ta it. 

A Szerb Kép vi se lõ ház 2005 au gusz tu sá ban fo gad ta el az új fel sõ ok ta tá si tör vényt.

A tör vény kö te le zõ jel leg gel be ve zet te a két cik lu sú kép zést (3–5 év), a fle xi bi lis ta -

nul má nyi rend szert, a kreditrendszert, az ok le vél mel lék le tet, a ket tõs dip lo mát. Lét -

re hoz ta a dip lo ma ho no sí tá sért fe le lõs akkreditációs ügy nök sé get, el ren del te a kül sõ

mi nõ ség el len õr zést és a ma gán egye te mek ha té ko nyabb el len õr zé sét.

1. áb ra. A fel sõ ok ta tá si szin tek és át jár ha tó sá guk 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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Szer bi á ban a kor po rá ci ós fel sõ ok ta tá si mo dellt ve zet ték be (a tisz ta pi a ci és a köz -

szol gá la ti mo dell he lyett). Az egye te me ken be lül lé tez nek ún. tan szék köz pon tok

(odsek – több tan szék együtt mû kö dé se inter- és multidiszciplináris prog ra mok ko or -

di ná lá sa cél já ból). Ezek fe lett meg ma radt a kar, a ro kon tan szé kek szö vet sé ge,

együtt mû kö dést vál lal va a töb bi szer ve ze ti egy ség gel (könyv tár, szá mí tó gé pes köz -

pon tok, la bo ra tó ri u mok, mû he lyek, in no vá ci ós köz pon tok, kol lé gi u mok, men zák

mû köd te té sé ben).

Az ok ta tá si mi nisz ter 2006 vé gén ké szí tet te el az eu ró pai mi nisz te ri ér te kez -

let re szánt be szá mo ló ját. (Bo lo gna process, Serbian national report 2006) Ér té ke lé se

sze rint az új fel sõ ok ta tá si tör vény élet be lé pé se óta (2005. szep tem ber 10.), an nak

si ke res al kal ma zá sá val je len tõs elõ re ha la dás tör tént a fel sõ ok ta tás re form já ban. Az

egyik leg fon to sabb lé pés nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek akk re di tá lá sá hoz és mi nõ ség -

el len õr zé sé hez szük sé ges stan dar dok meg ho za ta lát te kin tet te (2006. ok tó ber 20.).6

Ugyan azon év de cem be ré ben el kez dõd he tett a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek akkredi -

tá ciós ké rel me i nek be gyûj té se (2006. de cem ber 15-étõl).7

A Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta nács tól el kü lö nül ve lé te zik a Fel sõ ok ta tá si Akkredi -

tációs Bi zott ság, mely nek el nö ke, Slobodan Arsenijević 2007. má jus 3-án hir det te ki

az el sõ akkreditációs dön té se ket. Ed dig 79 in téz mény rõl szü le tett dön tés: 33 kar

meg kap ta az akkreditációt, 27 in téz mény azon ban nem ve het fel új hall ga tó kat.

Leg fõbb aka dály az alap ve tõ kö ve tel mé nyek hi á nya volt, mint pél dá ul a meg fe le lõ en

kva li fi kált ta ná ri kar ele gen dõ szám ban tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tó -

val, a tan ter mek és fel sze re lé sek hi á nya, vé gül a tan ter vek mi nõ sé ge. Do ku men tu -

mok pót lá sá ra ka pott fel szó lí tást 18 in téz mény, ezek akkreditációja ké sõbb fog el -

dõl ni. Kö rül be lül 200 kar komp lett do ku men tá ci ó ját kell majd át vi lá gí ta ni, és 2009.

jú ni us 27-éig dön tést hoz ni akk re di tá lá suk ügyé ben. 

A szer bi ai fel sõ ok ta tá si re form ab ba a fá zi sá ba ke rült, ami kor nyílt nem zet kö zi

el len õr zés re is van le he tõ ség. A Fel sõ ok ta tá si Akkreditációs Bi zott ság ban nem zet -

kö zi re pu tá ci ó val ren del ke zõ szak em be rek/ok ta tók ül nek. Az ok ta tá si mi nisz ter a

Bi zott ság két nem zet kö zi szer ve zet ben va ló rész vé tel ét ta lál ta fon tos nak. (Bo lo gna

process, Serbian national report 2006) A FAB 2006-ban lett a European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) és az Interational Network for Quality As-
surance in Higher Education (INQAAHE) tag ja. 

Szer bi á ban öt fel sõ ok ta tá si in téz mény tí pus lé te zik.

1. Univerzitet – egye te mek, ame lyek önál ló fel sõ ok ta tá si in téz mény ként egye sí tik az

ok ta tó- s ku ta tó mun kát, és komp lett te vé keny sé get foly tat nak: leg alább há rom

tu do mány ág ban és há rom sza kon mind há rom fel sõ ok ta tá si szin ten kí nál nak kép zést.

2. Fakultet, umetnička akademija u sastavu univerziteta – ka rok vagy mû vé sze ti aka dé mi ák

az egye te me ken be lül, ame lyek alap-, specializációs és dok to ri kép zé se ket is vé -

gez nek az adott tu do mány ág akk re di tált szak ja in.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

6 A fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tás és a kép zé sek akk re di tá lá sá nak sza bá lya it a Nem ze ti Fel sõ ok -

ta tá si Ta nács 2006 ok tó be ré ben hoz ta nyil vá nos ság ra.

7 A Ta nács el nö ke Prof. Dr. Obrad Stanojević.
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3. Akademija strukovnih studija – a szak mai stú di u mok aka dé mi á ja (ma gas-fõ is ko lá nak

is szok ták ne vez ni), ok ta tó és ku ta tó in téz mény, amely leg alább öt sza kon, há rom

tu do mány te rü le ten alap és specializációs szin ten ké pez.

4. Visoka škola – fõ is ko la, aka dé mi ai alap- és specializációs kép zést nyújt egy vagy

több sza kon.

5. Visoka škola strukovnih studija – szak fõ is ko la, egy vagy több szak te rü le ten szak mai

alap kép zést és specializációt nyúj tó in téz mény.

A tör vény két szin tû kép zést is mer el: az aka dé mi ai stú di u mot, amely fel ké szí ti

a hall ga tó kat a tu do má nyos és szak mai is me re te ik bõ ví té sé re és al kal ma zá sá ra, mû -

vé sze ti és más ered mé nyek lét re ho zá sá ra, va la mint a szak stú di u mot, amely a mun -

ka fo lya mat ok ba va ló be kap cso ló dás ra, az is me re tek és kész sé gek al kal ma zá sá ra ké -

szít fel. Az alap stú di um (BA) 3–4 évig tart, utá na a poszt gra du á lis master- (MS) és

a dok to ri (PhD) kép zés 2–3 évig. Sor ke rült az eu ró pai kreditrendszer be ve ze té sé re

is, amely ér tel mé ben az alap stú di um 180–240 kreditpontból áll (1 év 60 pont a 40

órás mun ka hét nek meg fe le lõ en). A tan tár gyak egy fél éve sek, fo lya ma tos tu dás el len -

õr zés sel és le he tõ leg gya kor la ti fog lal ko zá sok kal jár nak.

Szer bi á ban hét ál la mi és 12 ma gán egye te men fo lyik fel sõ fo kú kép zés. A hét ál -

la mi egye tem: két belg rá di, az új vi dé ki, a nisi, a kragujeváci, a novi pa za ri és a ki he -

lye zett pristinai egye tem. A már akk re di tált ma gán egye te mek: a belg rá di Braća

Karić, Eu ró pai, Megatraned, Singidunum és Union Egye tem, va la mint az új vi dé ki

Gaz da sá gi Aka dé mia. A ka rok szá ma: 84 ál la mi és 51 ma gán (eb bõl 5 nem tar to zik

egye tem hez). A fõ is ko lák szá ma pe dig: 49 ál la mi és 31 ma gán (akkreditációjuk egy -

sé ges tör vény alap ján fo lya mat ban van). (Bo lo gna process, Serbian national report

2006) Szer bi á ban a 2006/07-es tan év ben az ös  szes fel sõ ok ta tá si in téz mény ben meg -

kö ze lí tõ leg 100 ezer hall ga tó ta nult (pon to san 98 259 hall ga tó az ál la mi és ma gán ka -

ro kon). Na gyobb ré szük, 58%-uk alap kép zé sen vett részt (57 359 fõ), míg 11%-uk a

poszt gra du á lis (mes ter-) kép zé sen ta nult (10 860 fõ, az évet is mét lõ hall ga tó kat

nem szá mol va). Az egye te men kí vü li ál la mi és ma gán-fõ is ko lá kon 30 040-en ta nul -

tak, az ös  szes hall ga tó 31%-a. 

Az ok ta tá si mi nisz ter fel ada ta, hogy fo lya ma to san tö rõd jön a bo lo gnai fo lya mat

cél ki tû zé se i nek imp le men tá ci ó já val és a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ke zet re form -

já val, kü lö nö sen a ma gán ka rok és a fõ is ko lák ese té ben. Ezért bi zott sá got (Committee
for the Mo ni tor ing of Implementation of the Law on Higher Education) ala pí tott, mely nek

fel ada ta a fel sõ ok ta tá si tör vény al kal ma zá sá nak kö ve té se. (Uo. 5)

A fel vé te li vizs ga min den egye te mi ka ron és fõ is ko lán kö te le zõ, ki vé ve, ha el is -

me rik az emelt szín tû érett sé git. A szük sé ges pon to kat a kö zép is ko lai ered mé nyek

(50%) és a fel vé te li vizs ga alap ján (50%) le het meg sze rez ni. A fel vé tel izés rend sze -

ré nek eu ró pai har mo ni zá ci ó ja meg kez dõ dött, de a jö võ ben er re még nagy fi gyel met

kell szen tel ni. (Uo. 8) Mi nisz te ri ha tás kör ben meg szü le tett a Nem ze ti Kép zé si Ke -

ret rend szer (National Qualifications Framework), ame lyet elv ben ös  sze han gol tak a

mun ka adói kép vi se le tek, a szak szer ve ze tek és a gaz da sá gi mi nisz té ri um igé nye i vel

és el kép ze lé se i vel. 

A belg rá di és az új vi dé ki ál la mi egye te me ken a bo lo gnai rend szer ben mû kö dik

a kép zés. Kü lön akk re di tált szak irá nyok van nak a graduális, va la mint a poszt gra du á lis

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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szin ten. A Nisi és a Kragujeváci Egye te men 80%-ban tet tek ele get en nek a kö ve tel -

mény nek, míg a Pristinai (Kosovka Mitrovicán szé ke lõ) Egyetemen8 csak 50%-ban. Az

egyes szin tek és sza kok kö zöt ti át jár ha tó ság még meg le he tõ sen meg ol dat lan, hi szen

az egye te mis ták csak vi szony lag sok kü lön bö ze ti vizs gá val tud nak át irat koz ni egyik

stú di um ról a má sik ra, kü lö nö sen más-más egye te mek ese té ben. Ezt a hely ze tet va -

la men  nyi re meg kön  nyí ti a tény, hogy 2007-tõl kezd ve a ka rok kö te le zõ en ki ad ják

szerb és an gol nyel ven az ok le vél mel lék le tet.

AZ EGYE TE MI SZFÉ RA (AZ ÚJ VI DÉ KI EGYE TEM ESE TE)

Az Új vi dé ki Egye te men még 2003-ban meg ala kult a Bel sõ Akkreditációs Bi zott ság

(Odbor za internu akreditaciju), és ki ne vez ték az ECTS-koordinátort. Az Akkreditációs

Bi zott ság fel ad ta, hogy ös  szes lé te zõ kép zé si prog ram ját az anya in téz mé nyek (ka -

rok, tan szé kek, multidiszciplináris köz pon tok, egyéb szer ve ze ti egy sé gek) ela bo rá -

tu mai alap ján mi nõ sé gé ben és ki vi te lez he tõ sé gé ben el len õriz ze. Ha mû kö dõ szak -

ról van szó, ak kor a vé le mé nyét az el sõ év fo lyam dip lo má zá sa után ké szí ti el, ha

pe dig új szak be ve ze té sé rõl, ak kor a mi ni mum-fel té te lek meg va ló su lá sát meg vizs -

gál va en ge dé lyez he ti az in dí tást. Az Új vi dé ki Egye tem Tan ügyi Ta ná csá nak dön té se

alap ján 2005/06-ban mind egyik kar nak 

• el kel lett vé gez nie a tan terv újí tást, a prog ram-in no vá ci ó kat és az akkreditá-

cióhoz szük sé ges elõ ké szü le te ket, va la mint az eu ró pai stan dar dok alap ján a

bel sõ mi nõ ség el len õr zést; 

• be kel lett ve zet nie az ECTS stan dard ja it, az új tu dás el len õr zé si for má kat,

a kreditrendszert; 

• ki kel lett ne vez nie Akkreditációs Mun ka cso por tot (tag ja leg alább 3 ok ta tó és a

tit kár), mely nek az Egye te mi Bel sõ Akkreditációs Bi zott ság min den szük sé ges

szak mai se gít sé get meg adott, el len õriz te a mun ká ját, kap cso la tot tar tott fenn a

Mi nisz té ri um mal és a nem zet kö zi szer ve ze tek kel; a ka rok bi zott sá gai min den

szak ra és szak irány ra kü lön el ké szí tik az akkreditációs ké rel met, fi gye lem be

vé ve az ál ta lá nos és a szûk szak mai mér cé ket is. A kritériumok9 tel je sü lé sé nek

vizs gá la ta mel lett ki kell tér nie az ok ta tá si cé lok ra, a meg va ló sí tás ha té kony sá -

gá ra és a hasz no su lás ra is. 

Az Egye te mi Bel sõ Akkreditációs Bi zott ság éves ter vet ké szít, és ez alap ján el -

lá to gat min den ké rel me zõ in téz mény be. Négy ta gú bizottság10 a hely szí nen el len õr zi

a mun ka fel té te le ket, a kép zé si cé lok mi nõ sé gi ki vi te lez he tõ sé gé nek le he tõ sé gét,

majd a jog sza bály ok ban rög zí tett kö ve tel mé nyek mér le ge lé se alap ján ki ad ja ér té ke lõ

je len té sét. Az egye te mi ECTS-koordinátor min den kar nak uta sí tást ad, ho gyan

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

8 Az egy ko ri Pristinai Egye tem va ló já ban ket té sza kadt: Pristinában ma radt az al bán ér de kelt sé gû

és Kosovka Mitrovicára (szin tén Ko szo vó te rü le tén) köl tö zött a szerb ér de kelt sé gû rész le ge.

9 Kom pe tens ok ta tói kar, pub li ká ci ók/ki adói te vé keny ség, szak mai ta pasz ta lat, fel sze relt ség.

10 Tag jai a szak kép zés szak ér tõi: két má sik szer bi ai egye tem, egy kül föl di egye tem ta ná ra sza va za ti

jog gal és a Bel sõ Akkreditációs Bi zott ság egy tag ja sza va za ti jog nél kül.
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vezes sék be az egy sze mesz te res tan tár gya kat, mely nor ma tí vák alap ján ha tá roz zák

meg a kö te le zõ és vá laszt ha tó tan tár gyak so rát. Tá jé koz ta tást ad a – nem zet kö zi el -

vá rá sok kal ös  sze egyez te tett, egy sé ges – kreditrendszer mû kö dé sé hez. 2005-re min -

den tan szék ki dol goz hat ta az elõ adá sok, gya kor la tok és egyéb hall ga tói te vé keny sé -

gek új rend jét, va la mint az új vizs ga rend szert.

Ál ta lá nos vé le mény, hogy az Új vi dé ki Egye te men – a töb bi szer bi ai egye tem hez

vi szo nyít va – meg le he tõ sen elõ re ha ladt a fel sõ ok ta tá si re form meg va ló sí tá sát és az

akkreditációt te kint ve. Az ok ta tást érin tõ újí tá so kat leg több ször a belg rá di kon zer -

va tív kö rök las sít ják le, hát rál tat va a tör vény ho zást. Az Új vi dé ki Egye tem 2006. ok -

tó ber 3-án meg ho zott alap sza bá lya már az új kép zé si rend szert tar tal maz za. Az

egye tem ez zel majd nem tel jes sé gé ben al kal maz ko dott a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ban le -

fek te tett cé lok hoz és az utó kon fe ren ci ák ja vas la ta i hoz, il let ve meg va ló sí tot ta a

2005-ben el fo ga dott szer bi ai fel sõ ok ta tá si tör vény elõ írá sa it.

Az Új vi dé ki Egye tem új sta tú tu ma alap ján az in téz mény au to nó mi á ja a kö vet -

ke zõ te rü le te ken va ló sul meg:

• a kép zé si prog ra mok ki dol go zá sa és el fo ga dá sa, a tan me net és be irat ko zá si fel -

té te lek meg ha tá ro zá sa;

• az in téz mény bel sõ struk tú rá já nak, igaz ga tá si szer ve i nek (Egye te mi Ta nács,

Rek to rá tus, Sze ná tus, Egye te mis ta Par la ment stb.) mû kö dé se;

• ok ta tók ki ne ve zé se és meg vá lasz tá sa;

• dip lo mák ki adá sa;

• in gat la nai és más tu laj do na, il let ve pénz esz kö zei fe let ti ren del ke zés;

• ku ta tá si prog ra mok fel ál lí tá sa, mi köz ben ga ran tál nia kell a tu do má nyos mun ka,

a mû al ko tás s ál ta lá ban a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát;

• nem zet kö zi tu do má nyos kap cso la tok lé te sí té se;

• in no vá ci ós te vé keny ség és tu dás transz fer gaz da sá gi sze rep lõk kel;

• egye te mis ták el he lye zé se és ét kez te té se.

Az egye tem alap te vé keny sé gét ké pe zi a fel sõ ok ta tás, a fel nõtt ok ta tás (éle ten

át tar tó ta nu lás), a ku ta tás fej lesz tés, a mû vé sze ti al ko tás, a könyv tá ri és ki adói te vé -

keny ség és az in for má ció szol gál ta tás. Az egye te men öt te rü le ten le het kép zést foly -

tat ni (2. áb ra):

• el sõ szin ten alap aka dé mi ai és alap szak stú di u mo kon;

• má so dik szin ten poszt gra du á lis mes ter kép zé se ken, spe ci a li zált aka dé mi ai és

szak stú di u mo kon; 

• har ma dik szin ten dok to ri stú di u mo kon.

Az egye tem szer ve ze té be (3. áb ra) 14 kar (jo gi sze mé lyis ség gel ren del ke zõ, il -

let ve e stá tus nél kü li ek egyaránt),11 né hány tan szék köz pont, tan szék tar to zik, il le -

tõ leg szak szol gá lat ok, könyv tár, in for má ci ós köz pont, la bo ra tó ri u mok, mû he lyek,

kol lé gi u mok, men za stb. A jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ ka rok leg alább 3 akk re di -

tált szak kal és há rom kép zé si szint tel ren del kez nek. Az újon nan ala pí tott Ma gyar

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

11 Az egyes ka rok dön tés ho zó szer vei: Ka ri Ta nács, Dékánia, Ta nul mány ügyi Ta nács, Vá lasz tói/ki ne -

ve zé si Ta nács, Egye te mis ta Par la ment. 
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Tan nyel vû Ta ní tó kép zõ Kar nak (Sza bad ka) pél dá ul még csak egy akk re di tált szak ja

van, s PhD-kurzust sem in dít hat, így nem kap hat ta meg ezt a stá tust. Az egye tem

ka rai ala pí tá suk sor rend jé ben:

1. Böl csé szet tu do má nyi Kar (Új vi dék);

2. Me zõ gaz da sá gi Kar (Új vi dék);

3. Jog tu do má nyi Kar (Új vi dék);

4. Tech no ló gi ai Kar (Új vi dék);

5. Köz gaz da ság tu do má nyi Kar (Sza bad ka);

6. Mû sza ki Kar (Új vi dék);

7. Or vos tu do má nyi Kar (Új vi dék);

8. Ter mé szet tu do má nyi-ma te ma ti kai Kar (Új vi dék);

9. Mû vé sze ti Aka dé mia (Új vi dék);

10. Épí tõ mér nö ki Kar (Sza bad ka);

11. Mihajlo Pupin Mû sza ki Kar (Nagybecskerek);

12. Sport és Test ne ve lõi Kar (Új vi dék);

13. Pe da gó gi ai Kar (Zombor);

14. Ma gyar Nyel vû Ta ní tó kép zõ Kar (Sza bad ka).

Az egye tem köz pon ti egy sé gei:

• Inter- és Multidiszciplináris Stú di u mok és Ku ta tá sok Egye te mi Szö vet sé ge

(ACIMSI);

• Rek to ri Kol lé gi um (rek tor, rek tor-he lyet te sek, hall ga tói pro rek tor, dé ká nok, fõ -

tit kár, iro da ve ze tõ);

• Köz pon ti Könyv tár;

• In for má ci ós és Tech no ló gi ai Köz pont;

• Mi nõ ség el len õr zõ Köz pont;

• Egye te mis ta Te vé keny sé gek Köz pont ja;

• Egye te mi Tit kár ság (nem zet kö zi kap cso la tok osz tá lya, jo gi-, gaz da sá gi-, ál ta lá -

nos osz tá lyok).

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Az egye tem fõ dön tés ho zó szer vé nek, az Egye te mi Ta nács nak ál lan dó bi zott sá -

gai van nak: Stra té gia fej lesz tõ, Campusfejlesztõ, Statutáris, Pénz ügyi, Vál lal ko zói és

Be ru há zá si Bi zott ság. A fenn tar tó és a hall ga tói szer ve zet kép vi se lõ i bõl ál ló Egye te -

mi Ta nács alá ren delt Sze ná tust a rek tor ve ze ti. Tag ja a rek tor, a 3 rektorhelyettes,

a 14 dé kán, 7 ren des egye te mi ta nár, és 5 hall ga tó. A Sze ná tus fel ada ta a ta nul má nyi

prog ra mok, sza kok, dip lo mák ügyé ben va ló dön tés, a ta ná rok meg vá lasz tá sa és a mi nõ -

ség el len õr zés. Hoz zá tar toz nak az eti kai kér dé sek is. A kreditpontok át vi te le, a kö zös

dip lo mák szer ve zé se, a táv ok ta tás és a fo lya ma tos ta nu lás te rén az egye tem szak -

szol gá la tai és Sze ná tu sa egy aránt il le té kes. A mi nõ ség-el len õr zé si rend szer fel ál lí tá -

sá val kap cso la tos új don ság az ön ér té ke lés, amely hez ugyan az egye tem egy sé ges

inst ruk ci ó kat ad, de min den ka ron kü lön szak mai bi zott sá go kat kell fel ál lí ta ni.

3. áb ra. Az Új vi dé ki Egye tem igaz ga tá si szer vei

A HALL GA TÓK

Az egye te mis ták több sé ge tá mo gat ja a fel sõ ok ta tás re form ját. Azok azon ban, akik

nem iga zán ta nul ni men tek az egye te mek re, csak a ko rai mun ká ba ál lás vagy ép pen

a mun ka nél kü li ség el ke rü lé se ér de ké ben, nem örül nek az új ok ta tá si elõ írá sok nak.

Az egye te mis ták hoz zá ál lá sát két szem pont ból ele mez het jük: egy részt a hall ga tói

ön kor mány zat ok sze re pén és mû kö dé sén ke resz tül, a más részt a friss dip lo má sok

mun ka erõ-pi a ci el he lyez ke dé se tük ré ben (ami egyéb ként a ka rok mi nõ ség el len õr -

zé sé nek egyik fon tos szem pont ja).

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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Hall ga tói részvétel

A szer bi ai egye te me ken már több éve mû köd nek hall ga tói ér dek vé dõ szer ve ze tek,

ún. di ák par la men tek. Az új vi dé ki nek 31 tag ja van, min den kart – lét szám alap ján –

leg alább egy hall ga tó kép vi sel. Az egye te mis ták al kot ják az egye te mi sze ná tu sok

tag ja i nak 20%-át. Az egye te mis ták a kö vet ke zõ kér dé sek be szól hat nak be le: egy sé -

ges ta nul má nyi stan dar dok ki dol go zá sa, a kreditrendszer be ve ze té se, mi nõ ség el len -

õr zés, stra té gi ai fej lesz tés, in ter disz cip li ná ris prog ra mok, ta ná rok ki ne ve zé se, nem -

zet kö zi kap cso la tok lé te sí té se, be ru há zá sok el in dí tá sa, in for má ció áram lás,

könyv tár hasz ná lat. Az Akkreditációs Bi zott ság ba nem köz vet le nül vá laszt ják õket,

ha nem elek to rok út ján kép vi sel te tik ma gu kat a Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta nács köz -

ve tí té sé vel. 

A 2006–07-es tan év tõl kezd ve min den kar tel jes egé szé ben a Bo lo gnai Nyi lat ko -
zat és az azt kö ve tõ kon fe ren ci á kon meg fo gal ma zott ja vas la tok sze rint mû kö dik az

aláb bi ak sze rint. 

• A hall ga tók fel vé te li vizs gá val, rang so ro lás után ke rül het nek be a ka rok ra, vagy

a költ ség ve tés ter hé re vagy költ ség té rí té ses ként, il let ve ven dég hall ga tó ként (2

sze mesz ter re más egye tem rõl);

• egy sze mesz te res (15 he tes) vagy tri mesz te res (10 he tes) tan tárgy kí ná lat kö te -

le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá laszt ha tó tan tár gyak ból;

• a tu dás el len õr zés fo lya ma tos (tesz tek, kol lok vi u mok, sze mi ná ri u mi mun kák,

szó be li vizs gák);

• a 2006-ban be irat ko zók nál az év is mét lés meg szûnt, hi szen a fel vett, de nem

tel je sí tett tan tár gyak is mé tel he tõ ek. 

A hall ga tók nak és szü le ik nek a fel sõ ok ta tá si rend szer szer ke ze té re va ló já ban

igen ke vés be fo lyá suk van. Az egye te mis tá kat el sõ sor ban az ér dek li, mi lyen lesz

dip lo má juk mun ka erõ-pi a ci hasz no su lá sa.

A friss dip lo ma mun ka erõ-pi a ci el fo ga dott sá ga

A gaz da sá gi vál to zá sok kö vet kez mé nye ként Vaj da ság ban a mun ka he lyek nagy több -

sé ge új igé nye ket fo gal maz meg a szak tu dás te rü le tén. A mun ka erõ pi ac el sõ sor ban

gya kor la ti jel le gû és ru gal mas tu dás ele me ket igé nyel, ami a multidiszciplináris kép -

zett sé gek elõ tér be ke rü lé sét je len ti. Ál ta lá nos sá vá lik a fo lya ma tos át kép zés irán ti

igény. A 15–25 éves kor osz tály az ös  szes mun ka nél kü li 20–27%-át ad ja, több ség ben

van nak köz tük a nõk. A fi a tal mun ka nél kü li ek túl nyo mó több sé gé nek (kb. 98%)

élet ko ra 19–25 év, vég zett sé gük kö zép is ko lai. A mun ka erõ-pi a con be lü li vál to zás nö -

vel te a dip lo má sok ver seny elõ nyét. A mun ka nél kü li sé gi és kü lö nö sen a mo bi li tá si

sta tisz ti kák egy ér tel mû en a fel sõ fo kú kép zés te kin té lyé nek nö ve ke dé sét mu tat ják,

ami to vább erõ sí ti a fi a ta lok ta nu lá si igé nyét. (Gábrity Mol nár, 2006)

Nap ja ink ban szin te le he tet len gyor san el he lyez ked ni friss kö zép is ko lai bi zo -

nyít ván  nyal. Mun ka erõ-pi a ci hely ze tü ket a vaj da sá gi ma gyar fi a ta lok ezért vi szony lag

bo rú san lát ják. Ada ta ink sze rint a meg kér de zet tek fe le ta nul na to vább a fel sõ ok ta -

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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tás ban, a vá ros ban la kók na gyobb va ló szí nû ség gel, mint a fal vak ban élõk. (A ku ta tás -

mód sze re i rõl lásd Gábrity Mol nár, 2007:132–133.) A kö zép is ko lás ok el sõ sor ban a

köz gaz da sá gi, a mû sza ki és az in for ma ti kai kép zés ben gon dol kod nak. Má so dik le he tõ -

ség ként meg je le nik ter ve ik ben a pe da gó gus kép zés, il let ve a böl csész sza kok. A ter -

mé szet tu do má nyi, me zõ gaz da sá gi és jo gi kép zés ter ve csak ki sebb mér ték ben je -

lent ke zik, va ló szí nû azért, mert e kép zé sek nem ma gyar nyel vû ek. A kép zé si

kí ná lat kor sze rû sí té se so rán új sza kok vál tak att rak tív vá, pl. a köz gaz dász, a mû sza ki

kép zé sek és az in for ma ti ka. A fi a ta lok sze ret né nek né hány in do kol tan pi ac ori en tált

sza kon anya nyel vû ok ta tás ban ré sze sül ni (pe da gó gus sza ko kon, gaz da sá gi, ker té sze ti

és mér nök kép zés ben). (Gábrity Mol nár, 2007)

A friss dip lo má sok több sé ge úgy vé li, hogy ta nul má nyai be fe je zé se után rö vi de -

sen mun kát ta lál, vi szont je len tõs há nya duk (41%) úgy gon dol ja, hogy több évig kell

vár nia meg fe le lõ mun ká ra. A fel sõ ok ta tás ban és a mun ka ke re sés ben a vaj da sá gi fi a -

ta lok a szû kebb és a tá gabb ré gió fi a tal ja i val ve szik fel a ver senyt, nem kö ve tik a ma -

gyar or szá gi vagy eu ró pai min tá kat. A szak ma- és mun ka hely vá lasz tás te rén a szer bi ai/

ré gi ó be li mun ka erõ-pi a ci té nye zõk do mi nál nak, nem pe dig az eu ró pai nor mák. A fi a -

ta lok több sé ge nem vé gez kép zett sé gé nek meg fe le lõ mun kát, mert mun ka le he tõ ség

hi á nyá ban kény te len mást el fo gad ni. (Szlávity, 2003:265–270) A ked ve zõ mun ka le he -

tõ ség ért a fi a ta lok ké szek szak mai to vább kép zé se ken részt ven ni, új kész sé ge ket el -

sa já tí ta ni és ide gen nyel vet ta nul ni, sõt akár kül föld re is távozni.12

Csak né hány ka ron kö ve tik a dip lo má zott fi a ta lok pá lya fu tá sát. Je len leg csu pán

né hány rep re zen ta tív vizs gá lat fo lyik: a belg rá di épí tész mér nö ki kar fi gye li a há rom -

éves alap sza kon dip lo má zot tak kar ri er jét, il let ve a kragujeváci jo gi kar, az új vi dé ki

jo gi, va la mint a mû sza ki kar. Ezt a fel ada tot elõbb-utóbb be kell épí te ni min den

kar nak a mi nõ ség el len õr zés be. (Bo lo gna process, Serbian national report 2006:8)

AZ OK TA TÓK

A ta ná ri kar mû kö dé sé nek mi nõ sé gét – az ok ta tá si mi nisz ter ren del ke zé sé re – bel -

föl di és kül föl di szak ér tõk be vo ná sá val is vizs gál ják. A Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta -

nács 2006. ok tó ber 20-án hoz ta meg a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mi nõ ség el len õr zé -

sé nek és ön ér té ke lé sé nek stan dard ja i ról szó ló sza bály za tot. Az evaluációban a

kül föld ön ta ní tó vagy a kül föld rõl ven dég ta nár ként Szer bi á ban dol go zó ok ta tók sza-

k mai ta nács adó ként mû köd nek köz re. A ven dég pro fes  szo rok szá ma nem túl nagy

(2007-ben 28 or szág ból 94 ven dég ta nár), de az or szág nyi tá sá val és a ví zum kor lá tok eny -

hü lé sé vel 2008-ban re mél he tõ leg az ok ta tói és a hall ga tói mo bi li tás is len dü le tet vesz.

Az Új vi dé ki Egye tem sta tú tu ma az ok ta tók mi nõ sí té sét il le tõ en kö ve ti az új

tör vény ren del ke zé se it, s elõ ír ja a PhD-fokozatot. Ta ná ri ki ne ve zé sek a Szerb Kor mány

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

12 A Ma gyar or szá gon ta nu ló vaj da sá gi fi a ta lok ezt az op ci ót túl élé si stra té gi a ként vá lasz tot ták, fõ -

leg anya gi és meg él he té si okok mi att, de köz re ját szott Ma gyar or szág Eu ró pai Uni ós csat la ko zá sa is.

A mun ka nél kü li vaj da sá gi ma gyar fi a ta lok több sé ge 1–2 évig is haj lan dó meg fe le lõ mun ka le he tõ -

ség re vár ni, töb ben al kal mi mun ká kat vál lal nak. Úgy gon dol ják, hogy mun ka nél kü li ség fõ oka, hogy

nem ren del kez nek kap cso la tok kal. 
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mel lett mû kö dõ Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta nács aján lá sai alap ján tör tén nek, s csak mun ka -

vi szon  nyal jár hat nak. A kö vet ke zõ be osz tá sok le het sé ge sek: 

• új ra vá laszt ha tó: 

o az ok ta tás ban a do cen si, a ku ta tás ban a tu do má nyos mun ka tár si; 

o a rend kí vü li ta ná ri (az a do cens, aki tan köny vet is írt, mes ter kur zu son men tor -

ként te vé keny ke dik), il let ve a ku ta tás te rü le tén a tu do má nyos fõ mun ka tár si;

• örö kös: a ren des ta ná ri és a tu do má nyos ta nács adói;

• ide ig le nes: az ide gen nyelv, test ne ve lés és a mû vé sze ti tan tár gyak ta ná ra – ide ig -

le ne sen le het elõ adó és fõ elõ adó is, sõt egy át me ne ti hely zet mi att (a fõ is ko lák

meg szû né sé ig) a szak stú di u mok ta ná rai is; 

• egyéb be osz tá sok: ta nár se géd vagy as  szisz tens (vagy ku ta tó mun ka társ), aki

dok to ri kép zés ben vesz részt.

Az új egye te mi kép zé se ket leg ké sõbb a 2007/08-as tan évig akk re di tál tat ni kell.

2007-tõl al kal maz ni kell a kreditrendszert. Az ok ta tói kar mun ká ját pon toz zák. A Mi -

nisz té ri um az ered mé nyek nyil vá nos ság ra ho za ta lá val (hon la po kon, mi nisz té ri u mi

köz lö nyök ben) a mi nõ ség nö ve ke dé sét akar ja el ér ni, meg fe le lõ szín vo na lú tu do má -

nyos kar ri e rek épí té sé re ösz tö nöz.

A PO LI TI KAI SZFÉ RA

Az egye te men nem te vé keny ked het nek po li ti kai pár tok, és a po li ti kai vé le mény -

nyil vá ní tás nak sem le het he lye. Az Új vi dé ki Egye tem rõl a kö zel múlt ban vi szony lag

sok ta nár ment el fon tos po li ti kus po zí ci ó ba, töl tött be ál la mi funk ci ót, ugyan ak kor

a le tûnt po li ti ku sok is szí ve sen fog lal nak el egy-egy ta ná ri ál lást. A ta nár ként köz is -

mert sze mé lyek ma guk kal vi he tik az aka dé mi ai te kin télyt, más részt a po li ti kai

presz tízs is vis  sza vált ha tó el is mert ál la mi ál lás ra. 

A kor mány kö rök és az egye te mi oli gar chia „vív ja” a ma ga min den na pos küz del -

mét, üt köz nek a szak ma és az ál lam ér de kei. Az ok ta tás ügy Szer bi á ban rit kán ad

okot di rekt párt po li ti kai csa tá ro zá sok ra. Ok ta tá si kér dé sek in kább tar to má nyi szin -

ten, ese tünk ben a Vaj da sá gi Tar to má nyi Kép vi se lõ ház vi tá i ban je len nek meg – pél -

dá ul a Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség kez de mé nye zé sé re 2002 és 2006 kö zött a ma gyar

te het ség gon do zó gim ná zi u mok (Sza bad kán és Zentán) és a Ma gyar Tan nyel vû Ta -

ní tó kép zõ Kar meg nyi tá sa kap csán. Ki sebb sé gi ok ta tás ügy ben a Ma gyar Nem ze ti

Ta nács és a töb bi ma gyar párt is ha son ló an gon dol ko dik, ta lán csak a konk rét in téz -

mény ala pí tá si for mák, szék he lyek kö rül van vita.13

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

13 Ilyen kér dés pél dá ul: szük ség van-e tisz ta ma gyar egye tem re Vaj da ság ban? Vagy le gyen multiet-

nikus egye tem Sza bad kán?
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ÉLET HOS  SZIG TAR TÓ TA NU LÁS

A fel nõtt kép zés nek Szer bi á ban hos  szú ha gyo má nya van, tör té ne te azon ban nem mu -

tat ki egyen sú lyo zott fej lõ dést. Ma a fel nõt tek kép zé se nem tük rö zi a tár sa dal mi ér -

de ke ket, nin cse nek na gyobb fej lesz té sek ezen a té ren, így nem tud je len tõs szo ci á lis

és gaz da sá gi ha tást gya ko rol ni. A Nem ze ti Fog lal koz ta tá si Szol gá lat az egyet len ál la mi

in téz mény, amely úgy ahogy rend sze re sen fog lal ko zott és fog lal ko zik a fel nõtt kép zé -

ses sel, mint an nak a szer ve zõ je, bo nyo lí tó ja és leg több ször fi nan szí ro zó ja. Kép zé si

prog ram ja ik azon ban az ese tek több sé gé ben nem a va lós szük ség le tek függ vé nyé ben

va ló sul nak meg, ki me ne tel ük ké tes. Más fel nõtt ok ta tá si in téz mé nyek te vé keny sé gét

az ál lam el sõ sor ban jö ve de lem szer zés nek te kin ti, amit meg kell adóz tat ni. Ezek az

in téz mé nyek nor ma tí vák, stan dar dok és kö ve tel mény rend sze rek nél kül mû köd nek,

ami meg le he tõ sen ka o ti kus és pro fes  szi o na liz must nél kü lö zõ hely ze tet te rem tett.

Szer bi á ban az ok ta tás ról há rom alap ve tõ jog sza bály ren del ke zik: a Tör vény az
ok ta tás és ne ve lés alap ja i ról (2003 és 2004), Tör vény a kö zép is ko lák ról (2003 és 2005), il -

let ve a Tör vény a fel sõ ok ta tás ról (2005). Nem lé te zik kü lön tör vény el len ben a fel -

nõtt ok ta tás ról, de stra té gi ai ter vek már van nak. A szerb kor mány 2006. de cem ber

28-án fo gad ta el a Fel nõtt ok ta tás stra té gi ai fej lesz té se Szer bi á ban cí mû dokumentumot,14

amel  lyel meg ha tá roz ta a te en dõ ket. Ez a 17 ol da las do ku men tum el vi ala po kat és

fej lesz té si cé lo kat tar tal maz, egy be han gol va a nem zet kö zi deklarációkkal.15 A fel -

nõtt ok ta tást az egész éle ten át tar tó ta nu lás el ve sze rint ala kí ta ná át. Cél ja a hu -

mán erõ for rás fej lesz té se a tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lõ dés elõ moz dí tá sa ér de ké ben.

Az új stra té gia olyan ko ráb bi kor mány ha tá ro za to kat egé szít ki ezért, mint A fog lal -
koz ta tás stra té gi á ja 2005–2010 kö zött; A kis- és kö zép vál lal ko zá sok fej lesz tés nek stra té gi á ja
2003–2008 kö zött; A sze gény ség csök ken té si prog ram (2003); A csat la ko zá si stra té gia az Eu ró -
pai Uni ó hoz (2005); A szo ci á lis vé de lem fej lesz té se (2005); va la mint A nem zet stra té gia az öre -
ge dés rõl 2006–2015 kö zött.

A fel nõtt ok ta tás mind azok ra vo nat ko zik, akik el múl tak 18 éve sek, s nincs ta nu -

lói vagy hall ga tói jog vi szo nyuk. A fel nõtt kép zé si ak ti vi tás fõ leg két te rü let re irá nyul:

a szak kép zés re (akár az el sõ szak ma meg szer zé se vagy az el hi bá zott (elég te len)

kép zés bõl ere dõ pá lya kor rek ció, át- és to vább kép zés) és az alap ve tõ kom pe ten ci ák

el sa já tí tá sá ra.

A szerb kor mány négy alap ve tõ célt je lölt meg, ame lyek ter vei sze rint a jö võ be li

tör vé nyek alap ját szolgálják.16

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

14 Strategija razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, (Službeni glasnik RS br. 55/05, ja vít va

75/05), 2006. de cem ber 28. A ha tá ro zat a ko ráb bi fel nõtt ok ta tást érin tõ do ku men tu mok ra tá masz -

ko dik: Strateški pravci u razvoju obrazovanja odraslih, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije,

Beograd, 2002. www.mps.sr.gov.yu

15 A kor mány ha tá ro zat 6 nem zet kö zi nyi lat ko zat ra vagy el vi ha tá ro zat ra tá masz ko dik. Ezek a ham -

bur gi dek la rá ció a fel nõtt ok ta tás ról (1977), az Eu ró pai Bi zott ság me mo ran du ma az éle ten át tar tó ta -

nu lás ról (2000), a da ka ri ke ret egyez mény (2000), az Élet fogy tig la ni ta nu lás eu ró pai tér sé ge (2001), a Kop -
pen há gai Nyi lat ko zat (2002) és a Tu dás szá za da a fenn tart ha tó fej lõ dé sért (ENSZ –UNESCO, Bonn – 2005)

16 A már meg ho zott ha tá ro za tok: (1) Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji kor -

mány ha tá ro zat objavljen Službeni glasnik RS br. 55/05, ja vít va 71/05) és a (2) Strategija razvoja
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1. A fel nõtt ok ta tás ban ér de kelt szo ci á lis part ne rek ha té kony rész vé te le a prog -

ram ban, amely tár sa dal mi di a ló gust kö ve tel. Eh hez a cél hoz a kö vet ke zõ fel -

ada tok ido mul nak.

• Part ner sé gi egyez sé gek meg kö té se a szak ké pe sí tés rõl a kor mány, a mun ka adók

és a fog lal koz ta tot tak kö zött or szá gos és he lyi szin ten. A fel ada tok és a fe le lõs -

ség meg osz tá sa a fel nõtt ok ta tás je len le gi ka o ti kus rend sze ré nek meg vál toz ta -

tá sa ér de ké ben. 

• Szak ké pe sí té si és to vább kép zé si ok ta tá si ta ná csok ala pí tá sa a kor mány, a rep re -

zen ta tív szak szer ve ze tek és a mun ka adók kép vi se lõ i bõl.

• A hu mán erõ for rás fej lesz té se cél já ból ala pí tott ön kor mány za ti ta ná csok mû -

köd te té se, amely a kor mány, a rep re zen ta tív szak szer ve ze tek, a mun ka adók, a

szak mai egye sü le tek, az ok ta tá si in téz mé nyek és a ku ta tó köz pon tok kép vi se lõ i -

bõl ala kul na. Alap ve tõ fel ada ta len ne az ok ta tá si szük ség le tek fel mé ré se, a

kez de mé nye zés, a tá jé koz ta tás, va la mint fi nan szí ro zá si mo del lek aján lá sa.

2. A fel nõtt ok ta tás ban ér de kelt mi nisz té ri u mi ha tás kö rök diszt ri bú ci ó ja és új ra -

de fi ni á lá sa, amely hez há rom mi nisz té ri um szo ros együtt mû kö dé se szük sé ges:

az Ok ta tá si, a Mun ka ügyi, Fog lal koz ta tá si, Szo ci ál po li ti kai, va la mint a Pénz ügy -

mi nisz té ri u mé. Mi nisz té ri um kö zi mun ka cso por to kat és ál lan dó bi zott sá go kat

kell fel ál lí ta ni. Fel ada tok ezen a té ren:

• a fel nõtt ok ta tás ra for dít ha tó ka pa ci tá sok és a fe le lõs ség vál la lás szint jé nek eme lé se;

• a fel nõtt ok ta tá si prog ra mok fi nan szí ro zá si mo dell jé nek és me cha niz mu sá nak

ki dol go zá sa;

• a fel nõtt kép zést vál la ló in téz mé nyek el len õr zé se és igaz ga tá sa egy sé ges stan -

dar dok alap ján;

3. A fel nõtt kép zé si prog ra mok hoz va ló hoz zá fé rés op ci ó i nak ki dol go zá sa a kö vet -

ke zõ fel ada tok kal:

• a fel nõt tek alap kép zé sé nek meg szer ve zé se;

• a szak kép zé si és to vább kép zé si prog ra mok fej lesz té se.

4. A fel nõtt kép zé si ka pa ci tá sok nö ve lé se és mi nõ sé gé nek el len õr zé se:

• a fel nõtt kép zé si tör vény és alt ör vé nye i nek mi ha ma rab bi meg ho za ta la;

• a fel nõtt kép zés fi nan szí ro zá si rend sze ré nek ki ala kí tá sa;

• a kép zé si és ok ta tá si stan dar dok meg ha tá ro zá sa;

• az akkreditációs és certifikációs rend szer be ve ze té se;

• a ta nács adá si rend szer ki dol go zá sa;

• a mi nõ ség el len õr zõ prog ra mok rend sze ré nek lét re ho zá sa.

A kor mány el kép ze lé se sze rint a fel nõtt ok ta tás po ten ci á lis ala nyai el sõ sor ban

azok, akik nek nincs meg fe le lõ tu dá suk és kom pe ten ci á ik ah hoz, hogy a mun ka erõ -

pi a con el tud ja nak he lyez ked ni: írás tu dat lan ok, kva li fi ká ció nél kü li ek. Szá muk ra az

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, (Službeni glasnik RS br. 55/05, ja vít va 75/05), 2006. de cem -

ber 28. www.mps.sr.gov.yu
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ál ta lá nos alap szin tû kép zés mel lett a szak kép zés le he tõ sé gét is biz to sí ta ni kell. Ki -

emel ten fog lal koz nak bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok (a nõk, a nem ze ti ki sebb sé gek

[a ro mák], a fa lu si la kos ság) fel zár kóz ta tá sá val. A fel nõtt kép zés meg szer ve zé sé nél

alap ve tõ nek te kin tik a he lyi és re gi o ná lis igé nyek fel mé ré sét, az ezek hez va ló iga zo -

dást. A fi nan szí ro zás ban a kor mány szán dé ka sze rint az ál lam mel lett az ön kor mány -

zat ok nak, a (vál la la ti) ma gán tõ ké nek, a ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek nek szük -

sé ges részt ven nie. Költ ség ve té si for rá sok ból fog lal koz ta tá si prog ra mo kat akar

tá mo gat ni. Adó men tes sé get vagy adó kön  nyí tést szán dé ko zik ad ni azok nak, akik át -

kép zé sek be és to vább kép zé sek be fek te tik pén zü ket, be ru ház nak az ok ta tás te rü le -

tén. Vé gül ala pít vá nyok lét re ho zá sát kez de mé nye zi. 

A RE FORM ÁL LÁ SA – ERED MÉ NYEK

A bo lo gnai fo lya mat meg in dí tá sa fel sõ ok ta tás-po li ti kai dön tés, a rend szer vál toz ta tás

ré sze. A szerb Ok ta tá si Mi nisz té ri um igyek szik a ki ala kult ka o ti kus hely ze tet – a

meg le he tõ sen erõs ál la mi ka rok és a ma gán in téz mé nyek el le né ben is – köz pon to sí -

tá si és el len õr zé si szán dék kal meg szün tet ni. A re form fo lya mat azon ban las sú és

nem zök ke nõ men tes. A bo lo gnai fo lya mat ra va ló hi vat ko zás az aka dé mi ai kö rök ben

el fo gad ha tó vá tesz olyan re for mo kat is, ame lye ket a kor mány zat egyéb ként nem

tud na kez de mé nyez ni, hi szen en nél „fon to sabb or szá gos sors kér dé sek kel van el fog -

lal va”, mint pél dá ul Ko szo vó el sza ka dá sa. Ezért a bo lo gnai fo lya mat nem egy sze rû en

szer ke ze ti át ala ku lás a fel sõ ok ta tás ban, ha nem egy új fel sõ ok ta tá si kon cep ció,

amely újabb fel sõ ok ta tá si tör vény meg ho za tal ára kész te ti a kor mányt.

A fel sõ ok ta tá si po li ti kát az utób bi más fél év ti zed ben a kor mány, az egye tem és

a fel hasz ná lók al kot ta há rom szög-vi szony jel lem zi. A szerb ál lam a miloševići kor -

szak óta nem tud ja le vet kõz ni a cent ra lis ta tö rek vé se ket, ami Belg rád-köz pon tú sá -

got je lent a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá ban. A titói kor szak ban ki ala kult ön igaz ga tá si

rend szer azon ban még min dig erõ sen hat, hi szen az egye te mi kö rök és a hall ga tók

tra di ci o ná li san be le szól nak a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá ba, és ma is meg kö ve te lik a vé -

le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát.

A 2007 el sõ fe lé ben le zaj ló kor mány vál ság Szer bi á ban meg aka dá lyoz ta, hogy a

fel nõtt ok ta tá si stra té gi ai fej lesz tés hez kap cso ló dó ope ra tív prog ra mo kat idõ ben el -

fo gad ják. Ugyan úgy sür gõ sek a fel sõ ok ta tá si re form in téz ke dé sek is, hi szen a Lon do ni

Kon fe ren cia újabb fel ada to kat adott. A 2007. má jus vé gé re ter ve zett ak ció prog ram

el in dí tá sa is ké sett, de a 2005-ben meg ho zott fel sõ ok ta tá si tör vény mó do sí tá sán

már el kezd tek dolgozni.17 Az el kö vet ke zõ két év ben te hát új fel sõ ok ta tá si tör vény

vár ha tó. 2007-ben el in dult az ál la mi és ma gán egye te mek, va la mint ka rok akkreditá-

ciója, amit 2009. jú ni us 27-ére fe jez nek be. Az önál ló fõ is ko lák akkreditációja is fo -

lya mat ban van.18

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

17 In ter jú Zoran Lončar ok ta tá si mi nisz ter rel 2007. má jus 29-én. www.mps.sr.gov.yu 

18 2007. má jus 3-áig 97 fõ is ko la akkreditációs ké rel mé re ad tak vá laszt: 33 ka pott akkreditációt,

míg 27-et el uta sí tot tak. 18 fõ is ko la 3 hó na pos ha la dé kot ka pott a hi ány zó do ku men tá ció pót lá sá ra.

(Slobodan Arsenijević, az Akkreditációs Bi zott ság el nök nek be szá mo ló ja – 2007. jú li us 27.) 
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A RE FORM HA TÁ SA A KI SEBB SÉ GI (MA GYAR) 

FEL SÕ OK TA TÁS RA

A nem ze ti ki sebb sé gek, így a ma gya rok sem épí tet tek ki sa ját fel nõtt ok ta tást Szer-

biában/Vajdaságban. Azok az aktorok, akik részt ve het nek a ma gyar anya nyel vû la -

kos ság to vább kép zé sé ben, leg több ször pénz hi ány ra és az anya or szá gi tá mo ga tá sok

szük sé ges sé gé re hi vat koz nak. A Tar to má nyi Ok ta tá si és Mû ve lõ dé si Tit kár ság tit -

ká ra ugyan ügyel a ma gyar tan nyel vû ál la mi köz- és fel sõ ok ta tás meg tar tá sá ra, a Ma -

gyar Nem ze ti Ta nács ok ta tá si kér dé sek kel meg bí zott szak bi zott sá ga ki dol goz ta az

ok ta tás fej lesz tõ prog ra mot, sõt a ma gyar ér de kelt sé gû köz sé gi ön kor mány zat ok is

gyak ran elem zik az is ko la rend szer ra ci o na li zá lá sá nak és mi nõ sé ge meg õr zé sé nek

kér dé sét, az is ko lák igaz ga tó i nak és az ok ta tó köz pon tok ve ze tõ i nek azon ban to -

vább ra sincs sok le he tõ sé gük fel nõtt kép zés be kez de ni. Hi ány zik a for gó tõ ke, hi á -

nyoz nak a mi nõ sé gi szak em be rek, ne he zen in dul be a há ló zat épí tés.

A fel sõ ok ta tás te rü le tén tör tént elõ re lé pés, de önál ló ma gyar egye tem nincs.

A tör vény ér tel mé ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a ta ní tá si nyelv szerb, ki vé ve,

ha egyes ta go za to kon a kur zu so kat kü lön akk re di tál ják va la mely ki sebb sé gi vagy

egyéb ide gen nyel ven is. Az Új vi dé ki Egye te men nem csak szerb nyel ven fo lyik az

ok ta tás, ha nem meg fe le lõ (nyel vet be szé lõ) ok ta tói kar és hall ga tói lét szám ese tén

– sõt még kü lön igény re is – a ki sebb sé gek nyel vén is. En nek fel té te le a kü lön

akkreditáció. A gya kor lat ban négy karon19 és két fõiskolán20 fo lyik ma gyar nyel vû ok -

ta tás. A nem rég élet be lé pett Tör vény a nem ze ti ki sebb sé gek jo ga i nak és sza bad sá ga i nak vé -
del mé rõl ren del ke zett ar ról, mi lyen fel té te lek mel lett le het anya nyel ven ta nul ni. Ezt

fi gye lem be vé ve re mél het jük, hogy Szer bi á ban a ma gyar nem ze ti kisebbségnek21

ha ma ro san (leg alább rész ben) biz to sít va lesz az anya nyel vi ok ta tás is az óvo dá tól az

egye te mig. (Gábrity Mol nár, 2004:294–306)

A vaj da sá gi több nyel vû kör nye zet ben elõnyt je lent a nyelv tu dás (anya nyelv,

kör nye zet nyelv, ál lam nyelv vagy az ide gen nyelv funk ci o ná lis hasz ná la ta). Elõ nyös

le het a ma gyar fi a tal szá má ra, ha mun ka adó ja ma gyar, de nem a kom mu ni ká ció kön-

nyû sé ge, ha nem a na gyobb bi za lom és a szak mai ké pe sí tés mi att. A he lyi ma gya rok

mun ka bí rá sá ról és lel ki is me re tes sé gé rõl jó a mun ka adók vé le mé nye a ré gi ó ban, kü -

lö nö sen a me ne kül tek hez és be ván do ro lók hoz vi szo nyít va. A meg kér de zett fi a ta lok

sze rint a ma gyar nem ze ti sé gi kap cso lat rend szer nem mû kö dik olyan in ten zi tás sal,

mint a szerb és mon te neg rói kö zös sé gek ben, de ahol lé te zik, ott ön bi zal mat és biz -

ton sá got ad a mun kát ke re sõ fi a ta lok nak. Jel lem zõ, hogy a ma gya rok az el he lyez ke -

dés nél nem ze ti sé gük mi att hát rány ba ke rül nek: nem ke rül nek be a szerb kap cso la -

ti há lók ba, s ha egy pá lyá zat ra több szerb je lent ke zik, esély te len nek szá mí ta nak.

Ku ta tá sunk so rán a meg kér de zet tek nem em lí tet ték, hogy a ma gya rok kép zett ség be li

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

19 Ma gyar Nyel vû Ta ní tó kép zõ-, Épí tõ mér nö ki-, Köz gaz da ság tu do má nyi Kar Sza bad kán és Új vi dé -

ken a Böl csé szet tu do má nyi Kar Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé kén és a Mû vé sze ti Aka dé mi án.

20 Mû sza ki- és Óvó kép zõ Fõ is ko la Sza bad kán.

21 Szer bi á ban a 2002. évi nép szám lá lás alap ján a ma gya rok szá ma 293 299 (3,91%), Vaj da ság ban pe dig

290 207 va gyis a la kos ság 14,28%-át te szik ki.
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hát rány ban len né nek, s nyel vi hát rány is csak ak kor je lent ke zett, ha a mun kát ke re sõ

fi a tal nem tu dott jól szer bül. (Gábrity Mol nár, 2007)

A Vaj da ság ban az ok ta tá si in téz mé nyek tan nyel ve szerb, csak ki vé te les eset ben

le het hasz nál ni a ki sebb sé gek nyel vét. Itt min dig is mû köd tek kéttannyelvû köz ok -

ta tá si in téz mé nyek. Tisz ta ma gyar ál ta lá nos is ko la csak el vét ve van. A te het ség gon -

do zás kö zép fo kon két ma gyar nyel vû gim ná zi um ban fo lyik: a Kosz to lá nyi De zsõ Te -

het ség gon do zó Gim ná zi um ban Sza bad kán, és a Bo lyai Ma te ma ti kai Gim ná zi um ban

Zentán. 

A ma gyar anya nyel vû is ko lá sok rész ará nya az ös  szes ta nu ló szá má hoz vi szo nyít va

a kü lön bö zõ ok ta tá si szin te ken év rõl év re csök kent, ám ez a ten den cia az utób bi

idõ ben meg for dult. A ma gyar nyel vû ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók ará nya – kü lö nö -

sen egye te mi szin ten – ki sebb, mint a ma gya rok ará nya a vaj da sá gi össz la kos ság ban.

Ez nem csak azért van, mert ke ve sebb ma gyar gyer mek szü le tik, ha nem azért is,

mert to vább ta nu lá si haj la muk és esé lyük is ki sebb, mint a több sé gi nem ze té.

4. áb ra. A ma gyar di á kok rész ará nya a kü lön bö zõ ok ta tá si szin te ken, 2004 (%)

2004-re a ma gyar kö zép is ko lás ok és fõ is ko lás ok rész ará nya 10% fö lé emel ke dett,

ami az új, jobb szín vo na lú kö zép is ko lák meg nyi tá sá nak ered mé nye. Nõtt a to vább ta nu -

lá si kész ség, fõ leg a ma gyar tan nyel vû fõ is ko lák iránt. A ma gyar egye te mis ták rész ará -

nya azon ban még min dig nem ki elé gí tõ, alig több mint 6%. Az anya nyel vû mi nõ sí tõ

vizs gák ra va ló fel ké szí tés sel, a szerb nyelv jó is me re té vel, ser ken tõ ösz tön díj-po li ti ká -

val ezen min den kép pen ja ví ta ni le het és kell. Olyan ka ro kat is kell nyit ni, ahol in do -

kolt a tel je sen ma gyar nyel vû ok ta tás (pél dá ul a pe da gó gus kép zés ben).

A fel sõ ok ta tá si tör vény (2005) több fé le in téz mény tí pust kü lön böz tet meg: az

egye te met a ka rok kal, a szû kebb szak mai pro fi lú – s eb ben a te kin tet ben egye te mi

kar hoz ha son lí tó – fõ is ko lát, a szak mai stú di u mok aka dé mi á ját és a szak fõ is ko lát.

Ha a vaj da sá gi ma gyar kö zös ség egye tem ala pí tást ter vez, ele get kell ten nie leg alább

az aláb bi 3 fel té tel nek: 

• tel je sí te nie kell a jo gi elõ írá so kat (akkreditáció, mû kö dé si en ge dély a tar to má nyi

szer vek tõl, amely nek fel té te le a szer bi ai mi nisz té ri u mi be le egye zés); 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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• ren del ke zés re kell áll nia ele gen dõ szá mú ma gyar ok ta tó nak (ki ne ve zett, tel jes

mun ka idõ ben al kal ma zott tan erõ a tan tár gyak 70%-ára) és hall ga tó nak (több

év ti zed re elõ re leg alább 3000–5000 fõ, je len leg 3000 alatt van);

• biz to sí ta nia kell a meg fe le lõ inf rast ruk tú rát (ter mek, la bo rok, könyv tár stb.) és

a biz tos anya gi hát te ret. 

Az eset le ges ma gyar egye tem ala pí tás fel tét elei azon ban egy elõ re nem adot tak.

A pe da gó gus hi ány kü lön gond a ma gyar köz ok ta tás ban. Az osz tály ta ní tók szá mát te -

kint ve job bá ra ki elé gí tõ a hely zet (ki vé ve a szór vány fal va kat, ahol a ta nu lók és a ta ní -

tók szá ma is csök kent), de mind na gyobb hi ány mu tat ko zik a ma gyar ta go za to kon

ok ta tó szak ta nár ok ból. A ma gyar osz tá lyok ban ta ní tó ta ná rok több sé ge szerb nyel -

ven vé gez te ta nul má nya it, nem is me ri tan tár gya ma gyar ter mi no ló gi á ját, so kuk nem

is ré sze sült pszi cho ló gi ai, pe da gó gi ai, il let ve mód szer ta ni kép zés ben. A leg több ma -

gyar ta nár a tömb ma gyar ság is ko lá i ban hi ány zik. A hi ány a ma te ma ti ka, az an gol, a

mû sza ki és ze nei tár gyak nál a leg na gyobb.

A sza bad kai Ma gyar Nyel vû Ta ní tó kép zõ Kar az el sõ ki zá ró lag ma gyar nyel ven

ok ta tó kar az ál la mi Új vi dé ki Egye te men. A ta ní tó kép zõ lét re ho zá sa Sza bad kán

nagy elõ re lé pés je len tett a két sza kos ta nár kép zés lét re ho zá sa te rén is: vár ha tó an

meg ol dó dik az ál ta lá nos és a kö zép is ko lák ban je lent ke zõ ma gyar nyel ven ok ta tó pe -

da gó gus hi ány. Az ala pí tást a Sza bad kai Ön kor mány zat kér vé nyez te (2004. feb ru ár

10.). A Vaj da ság Au to nóm Tar to mány Kép vi se lõ há za 2004. már ci us 30-án fo gad ta el

az ala pí tó ha tá ro za tot. A jo gi pro ce dú ra meg le he tõ sen el hú zó dott. Az Új vi dé ki Egye -

tem Egye te mi Ta ná csá nak csak a 2006. ja nu ár 31-én tar tott ülé sén szü le tett dön tés a

kar fel ál lí tá sá ról. A Tar to má nyi Tu do mány ügyi Tit kár ság az Új vi dé ki Egye tem mel és a

zombori Ta ní tó kép zõ Kar ral szer zõ dést kö tött, amely ben sza bá lyoz ta az ala pí tás mód -

ját és a két ta ní tó kép zõ kar együtt mû kö dé sét. (Az új kar ugyan is a zombori Ta ní tó -

kép zõ Kar ki he lye zett ta go za ta volt.) A tar to má nyi ok ta tá si tit kár ság 2006 õszén ad ta

ki az új kar mû kö dé si en ge dé lyét, amely a köz tár sa sá gi ok ta tá si mi nisz té ri um jó vá ha -

gyá sát kö ve tõ en lé pett élet be. Ma a kar je len tõs be ru há zá so kat foly tat. 

A ma gyar tan nyel vû fel sõ ok ta tás jö võ jé rõl év ti ze dek óta vi táz nak, fõ leg a ma -

gyar ér tel mi sé gi ek. Az egyik alap ve tõ kér dés: szük sé ges-e a tel je sen ma gyar tan nyel vû

egye te mi ok ta tás a ma gyar aj kú ak nak, vagy pe dig két- eset leg több nyel vû ka ro kat

len ne ér de mes ala pí ta ni. A jö võt il le tõ en kü lön bö zõ ter vek szü let tek, ame lyek az

aláb bi prob lé má kat mér le gel ve kí nál tak el té rõ meg ol dá so kat. 

• Et ni kai vagy szé le sebb kö zeg re és ré gi ó ra nyi tott, ver seny ké pes egye tem re van

szük ség a ré gi ó ban?

• A ki sebb sé gi fel sõ ok ta tást ál la mi in téz mény ke re té ben va ló sít sák meg vagy tár -

sa dal mi erõ bõl, ala pít vá nyi tõ ké re tá masz kod va ma gán ka ro kat ér de mes ala pí ta ni?

• Re gi o ná lis Fel sõ ok ta tá si Ku ta tó in té ze ti Köz pont ra van szük ség vagy in kább or -

szá gos há ló zat hoz kap cso ló dó ku ta tó in té zet lét re ho zá sá ra?

A vaj da sá gi ma gyar fel sõ ok ta tás elõtt ál ló el sõd le ges fel ada tok:

• lé  pést tar ta ni az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer rel, iga zod ni a szer bi ai fel sõ ok -

ta tá si re form hoz;

• pri o ri tá sok ki dol go zá sa konk rét, in téz mény re vo nat ko zó tar ta lom mal; 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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• Sza bad kán pe da gó gus kép zés, mér nök kép zés, köz gaz dász kép zés foly ta tá sa;

• Új vi dé ken ta nár kép zés (ma gya rul/rész ben ma gya rul), színész/rendezõ-képzés,

jo gász- és or vos kép zés (anya or szá gi rész kép zés sel) foly ta tá sa, ma gyar lek to rá tus

mû köd te té se;

• Zentán anya or szá gi, de Szer bi á ban is el fo ga dott ker tész kép zés meg va ló sí tá sa. 

Sza bad kán már el in dult ma gya rul vagy rész ben ma gya rul a mér nök és a köz gaz -

dász szak, de hi ány zik még egy kar (tu do mány te rü let) és még két szak (pl. mû vé -

sze ti, egész ség ügyi) ah hoz, hogy a tör vény elõ írá sai alap ján lét re le hes sen hoz ni

önál ló ma gyar egye te met. Az is ko la rend szer re form já nak kö szön he tõ en a Vaj da ság -

ban igen megnövekedett a fel sõ ok ta tás ban ta nu lók szá ma, de ez nem csök ken tet te

je len tõ sen a ki sebb sé gek hát rá nyos hely ze tét. Ez an nak is kö szön he tõ, hogy a ma -

gyar anya nyel vû is ko la há ló zat nem au to nóm, ha nem ré sze a szerb is ko la rend szer nek

(a tan ter ve ket, a tan köny ve ket for dít ják stb.). Más részt a szór vány ban élõ gye re kek

szá má ra a de mog rá fi ai fo lya ma tok és az ér tel mi ség el köl tö zé se mi att egy re re mény -

te le nebb a ma gyar nyel vû ok ta tás el éré se. Jobb hely zet ben van nak a tömb ben élõk,

köz tük ma ga sabb a to vább ta nu lá si haj lan dó ság. 

A vaj da sá gi ma gya rok azon ban ál ta lá nos ság ban – a szer bek hez vi szo nyít va – ala -

csony is ko lai vég zett ség gel ren del kez nek. En nek oka az ál lam nyelv is me re té nek hi á -

nya vagy gyen ge sé ge mel lett a ma gyar nyel vû köz- és fel sõ ok ta tás fej let len sé gé ben

és ki a la ku lat lan sá gá ban ke res he tõ. Fel tét le nül szük ség len ne az is ko la há ló zat bõ ví -

té sé re és az ok ta tás fel tét ele i nek je len tõs ja ví tá sá ra: a ta ná rok kép zett sé gé nek nö -

ve lé sé re, a mi nõ sé gi mun ka meg fe le lõ ho no rá lá sá ra, az is ko lák inf rast ruk tú rá já nak,

mi nõ sé gi tan esz kö zök kel va ló el lá tott sá gá nak ja ví tá sá ra stb. Nö vel ni kell a ma gyar -

ság kép zett sé gi szint jét. Ez el ér he tõ töb bek kö zött szín vo na las ma gyar nyel vû kö -

zép is ko la-köz pon tok meg szer ve zé sé vel (Sza bad ka, Zenta), a szór vány szá má ra ok ta -

tá si prog ram ki dol go zá sá val (rend sze res anya nyelv ápo lás), ma gyar szak kol lé gi u mi

köz pon tok épí té sé vel (Új vi dék és Nagybecskerek). A fel sõ ok ta tást ösz tön dí jak kal,

el he lyez ke dé si le he tõ sé gek kel kell von zó vá ten ni. 

 *  *  *

1. A bo lo gnai fo lya mat meg in dí tá sa Szer bi á ban fel sõ ok ta tás-po li ti kai dön tés,

amely ré sze az ál ta lá nos rend szer vál toz ta tás nak. A fel sõ ok ta tá si re form tö rek vé sek

Szer bi á ban 2001-ben erõ söd tek fel an nak kö szön he tõ en, hogy az új kor mány hoz tar -

to zó re form cso por tok len dü let be hoz ták az ok ta tás ügyet. A kor mány nak ma is el tö -

kélt szán dé ka mi ha ma rabb ke resz tül vin ni az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tö rek vé se ket, és

be kap cso lód ni a nem zet kö zi egye te mi rend szer be. Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um igyek -

szik el kép ze lé se it akár a meg le he tõ sen erõs és önál ló ál la mi ka rok és a ma gán in téz -

mé nyek el le né ben is meg va ló sí ta ni. A re form elõ re ha la dá sa en nek el le né re las sú és

nem zök ke nõ men tes. Az in téz mé nyi és a köz pon ti el kép ze lé sek nem fel tét le nül ta -

lál koz nak. Re gi o ná lis kü lönb sé gek is ki mu tat ha tó ak: észa kon a re form fo lya ma tok elõ -

rébb tar ta nak. A bo lo gnai fo lya mat kon cep ció-át ala kí tás ra, új fel sõ ok ta tá si re form ra

ad le he tõ sé get, s ezért új fel sõ ok ta tá si tör vény meg ho za tal ára van ki lá tás.

2. A fel sõ ok ta tás meg rog  gyant ér ték rend szer rel, pénz hi án  nyal küsz kö dik. Az ér -

tel mi sé gi ek vé le mé nye sze rint az ok ta tá si re form po li ti ka füg gõ, mert az in téz ke dé sek
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gyak ran az ural ko dó párt vagy a mi nisz ter párt ho va tar to zá sá tól függ nek. A kon zer va tív

kö rök ne he zen ad ják fel a be ideg zõ dött gya kor la tot, ame lyet fõ leg az idõ sebb aka dé -

mi ai ge ne rá ció tag jai kép vi sel nek. A hall ga tók több sé ge tá mo gat ja a fel sõ ok ta tás re -

form ját. A ré gi rend szer ben ta nu ló hall ga tók is sze ret né nek be kap cso lód ni az új ba, hi szen

lát ják az elõ nyö ket, az eu ró pai pers pek tí vát. Azok azon ban, akik nem fel tét le nül ta -

nul ni men nek az egye te mek re, nem üd vöz lik az új ok ta tá si tö rek vé se ket. 

3. Ah hoz, hogy a szer bi ai fel sõ ok ta tás érez he tõ en és vi szony lag gyor san meg vál -

toz zon, el en ged he tet le nül szük sé ges volt az eu ró pai nor mák nak meg fe le lõ akkred-

itációs rend szer be ve ze té se (2005). Az in téz mény ala pí tás, a sza kok, prog ra mok el is -

me ré se, a mi nõ ség el len õr zés ezen új rend sze ré nek kö szön he tõ en ér he tõ el az

in téz mé nyek po zi tív sze lek ci ó ja. Az akkreditáció be ve ze té sé nek ho za dé ka az in téz -

mé nyek ön meg ha tá ro zá sa és bel sõ ér té ke lé se. Az ál la mi és a ma gán ka rok is al kal -

maz kod ni fog nak a mun ka erõ-pi a ci szük ség le tek hez, és dip lo má juk hasz no sult sá ga

pár év múl va majd au to ma ti ku san rang so rol ja õket. Ezt kö ve tõ en meg tör tén het a

fel zár kó zás a nem zet kö zi ok ta tá si in téz mé nyek hez is (terv sze rint 2010-ig).

4. Az akkreditációs fo lya mat ban dön tõ sze re pe van a kor mány ál tal ala pí tott

tes tü let nek. Az egye te mek au to nó mi á ját úgy le het meg vé de ni, hogy (1) a kor mány

és az in téz mé nyek kö zé éke lõd nek a vi tá nak le he tõ sé get adó kon fe ren ci ák, (2) a

Fel sõ ok ta tá si Akkreditációs Bi zott ság tag jai fõ leg egye te mi ta ná rok, iga zi mak ro gaz -

da sá gi és pénz ügyi szak ér tõ nincs kö zöt tük.

5. Az akkreditációs szer ve ze tek bel sõ ér té ke lé sé ben do mi nál nak az op ti mis ta

meg ál la pí tá sok, a mi nõ ség el len õr zés re és a ra ci o na li zá ci ó ra va ló hi vat ko zás. A mi nõ -

ség mint cél szá muk ra a kö vet ke zõt je len ti: ma ga sabb ok ta tá si szín vo nal (meg fe lel a

mun ka erõ pi ac kö ve tel mé nye i nek is); ered mé nyes ség (ma gas fel vé te li pont szám, a

ta ná rok ki ne ve zé sé nél szi go rí tás a kom pe ten ci á kat il le tõ en); ha té ko nyabb kép zés

(az anya gi és szel le mi rá for dí tá sok meg nö ve lé sé vel csök ken jen a ta nul má nyi idõ át -

la ga és nö ve ked jen a dip lo má sok szá ma).

6. A Szer bi á ban élõ ki sebb sé gek ok ta tá sa kap csán a mi nisz té ri u mi be szá mo ló

saj nos csak a ro ma la kos ság fel sõ ok ta tá sá ról ad szá mot (2006). A fel sõ ok ta tás ban al -

kal ma zan dó ki sebb sé gi tan nyelv kap csán nem igen van po zi tív el moz du lás. A vaj da -

sá gi ma gya rok vi szony la gos le ma ra dá sa is ko lai vég zett sé gük te rén nem gyen gébb

ké pes sé ge ik mi att van, ha nem az ál lam nyelv (meg fe le lõ szin tû) is me re té nek, va la -

mint az anya nyel vû is ko lai ta go za tok vagy azok ban a mi nõ sé gi ta ná rok, tan köny vek

hi á nya mi att. 

7. A be fek te té sek nö ve lé se és az élet mi nõ ség ja ví tá sa a ré gi ó ban új mun ka he -

lyek, vál lal ko zá sok te rem té sé vel jár. A köz ok ta tás ba be irat ko zók anya nyel ven ta nu -

lá sá nak ser ken té se meg fe le lõ ma gyar köz ok ta tá si há ló zat tal, jól kép zett ok ta tók kal,

fej lett inf rast ruk tú rá val és szak köny vek kel, szak kol lé gi u mi rend szer rel, utaz ta tá si

le he tõ ség gel és mi nõ sé gi mun ká ra va ló mo ti vá lás sal el ér he tõ. A ma gyar pe da gó gus -

kép zés fo lya ma tos in téz mé nyes tá mo ga tá sa (Ta ní tó kép zõ Kar Sza bad kán, és a ta -

nár kép zés Új vi dé ken) ma gá ban fog lal ja az épü let-fel újí tást és az ok ta tók mo ti vá lá -

sát. Ru gal ma san ke zelt szak irá nya i val böl csõ je le het a ma gyar hu mán ér tel mi sé gi ek

ki ne ve lé sé nek. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Orosz An na 

A bo lo gnai fo lya mat Szlo vé ni á ban

A ki lenc ve nes évek ele jén je len tõs po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi át ren de zõ dés

ment vég be Eu ró pa dél ke le ti fe lén. A Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság

he lyén – vé res konf lik tu sok ré vén – több ki sebb ál lam jött lét re, melynek súlyos

következményei voltak a tér ség fej lõ dé sé re néz ve. Az új ál la mok kö zül az Eu ró pai

Uni ó hoz Szlo vé nia állt a leg kö ze lebb, és an nak kö szön he tõ en, hogy te rü le tén csak

na gyon rö vid ide ig foly tak har cok, ha ma rabb el kezd het te a fel zár kó zást és az eu ró pai

in teg rá ci ós fo lya ma tot, ami egy ben a bal ká ni múlt tal va ló sza kí tás nak a jel ké pe volt.

A 20273 négy zet ki lo mé ter nyi te rü le tû és kb. két mil li ós la kos sá gú or szág szá -

má ra, mely rá adá sul ép pen ki sza kadt ko ráb bi gaz da sá gi kap cso la ta i ból, rend kí vül

fon tos volt, hogy mi nél szé le sebb kap cso la to kat épít sen ki az Eu ró pai Uni ó val és an -

nak tag ál la ma i val. En nek meg fe le lõ en az 1996-ban meg kö tött tár su lá si meg ál la po -

dást kö ve tõ csat la ko zá si fo lya mat szá mí tott az egyik leg fon to sabb po li ti kai agen dá nak.

Az eu ró pai el kö te le zett ség mind azo nál tal a nem ze ti ér de kek erõ tel jes vé del mé vel

kap cso ló dott ös  sze, mely nek kö szön he tõ en jó fel té te lek kel csat la koz ha tott az uni ó -

hoz 2004 má ju sá ban.

Mind eköz ben zaj lott le az önál ló szlo vén fel sõ ok ta tá si rend szer ki ala kí tá sa,

mely re mind na gyobb ha tás sal vol tak az eu ró pai fel sõ ok ta tá si re form fo lya ma tok. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT ELÕZ MÉ NYEI

Szlo vé nia – Ju go szlá via utód ál la ma ként – szá mos adott sá got örö költ an nak fel sõ ok -

ta tá si rend sze ré tõl. Az ál lam szö vet ség fel bom lá sá nak ko moly kö vet kez mé nyei vol -

tak a szlo vén fel sõ ok ta tás fej lesz té sé nek irá nya i ra. Az ál la mi ke re tek meg vál to zá sa

mel lett a gaz da sá gi transz for má ció, a globalizáció és az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya ma -

tok je löl he tõk meg a fel sõ ok ta tá si re for mok fõ mo ti vá ci ó i ként.

Ju go szlá vi á ban, no ha a tag köz tár sa ság ok ren del kez tek a fel sõ ok ta tá si po li ti ka

fe let ti kom pe ten ci á val, szá mos kö zös vo nás jel le mez te azok fel sõ ok ta tá si rend sze re it.

Ki emelt fi gyel met ér de mel kö zü lük is az egye te mek fragmentált szer ve ze ti fel épí -

té se, me lyet a ju go szláv ál lam fel bom lá sa után az egyes ál la mok rend kí vül el té rõ

mó don ke zel tek. A fragmentált szer ve ze tû egye tem alatt au to nóm ka rok, fõ is ko lák

és mû vé sze ti aka dé mi ák la za szö vet sé ge ér ten dõ, me lyen be lül az egye te mi szin ten

csak szûk ha tás kö rö ket gya ko rol tak, a lé nye gi dön té se ket pe dig az al egy sé gek ve ze -

tõ sé ge hoz ta. (Clark–Neave, 1992:813) En nek kö vet kez mé nye ként nem ala kul ha -

tott ki egy sé ges egye te mi fej lesz té si stra té gia, hi ány zott az egye tem al egy sé gei kö zött
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a meg fe le lõ kom mu ni ká ció (Haug–Tauch, 2001:59–60), és a fi nan ci á lis for rá so kat

sem le he tett kel lõ ha té kony ság gal fel hasz nál ni. Az egye te mek mel lett fel sõ fo kú

szak is ko lák és ká der kép zõ in té ze tek is mû köd tek, de azok sze re pe a nyolc va nas

évek re je len tõ sen csök kent. (Clark–Neave 1992:813) En nek kö vet kez mé nye ként az

egye tem vált ural ko dó vá a rend sze ren be lül, to váb bá tár sa dal mi és gaz da sá gi sze re -

pét erõ sí tet te a ku ta tás ban ját szott ki emel ke dõ sze re pe.

A ta nul má nyi prog ra mok kö zött meg ta lál ha tó ak vol tak mind az egye te mi el mé -

let ori en tált, mind a pro fes  szi o ná lis gya kor lat ori en tált kép zé si for mák. A 2–3 éves

nem egye te mi szin tû, pro fes  szi o ná lis kép zé sek mel lett mi ni mum 4–5 éves egye te -

mi dip lo mát adó ta nul má nyok kö zül vá laszt hat tak a hall ga tók. Mind azo nál tal ez

utób bi prog ra mok ál ta lá ban leg alább egy-két év vel to vább tar tot tak, és so kan ki is

buk tak ta nul má nya ik so rán. Az el sõ egye te mi dip lo ma meg szer zé sét kö vet het te az

1–2 éves spe ci a lis ta kép zés vagy a 2 éves mes ter kép zés (magisterium). Az utol só

fo ko za tot je len tõ dok to ri kép zés to váb bi 3–5 évet vett igény be. (Uo. 815.)

A rend szer vál tás, il let ve Ju go szlá via szét esé se szá mos kö vet kez mén  nyel járt a

fris sen önál ló sult ál lam fel sõ ok ta tás ára néz ve. Egy részt a mind ös  sze két egye tem -

mel – a Ljub lja nai (Univerza v Ljubljani) és a Maribori Egye tem (Univerza v Mariboru)
– ren del ke zõ Szlo vé nia szá má ra szük sé ges sé vált az in téz mény rend szer bõ ví té se, to -

váb bá az új gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai fel té te lek nek meg fe le lõ en meg kel lett

te rem te ni az új rend szer jog sza bá lyi ke re te it. Az el sõ szlo vén fel sõ ok ta tá si tör vény

el fo ga dá sá ra 1993-ban ke rült sor, ame lyet az tán a ta pasz ta la tok ér té ke lé sét kö ve tõ en,

1999-ben mó do sí tot tak. Az új tör vény ér tel mé ben ki zá ró lag az egye te mek, il let ve az

egye te mek tõl füg get len fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek le het nek jo gi en ti tá sok, va gyis

egy sé ge sí tet te jo gi lag az egye te mi struk tú rát. Emel lett sza bá lyoz ta az egye te mek és

az ál lam vi szo nyát, mely nek ér tel mé ben a bel sõ szer ve ze ti kér dé sek az adott fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nyek ha tás kör ében ma rad tak. Az egye te mek szá má ra elõ ír ták új

egye te mi sta tú tu mok ké szí té sét is. Mind ezek, il let ve a ké sõb bi ek ben ho zott in téz -

ke dé sek el le né re az egye te mi struk tú ra nem egy sé ge sült. Töb bek kö zött Szlo vé nia

leg na gyobb fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben, a Ljub lja nai Egye te men és a Maribori

Egye te men be lül a ka rok to vább ra is szé les cse lek vé si sza bad ság gal ren del kez nek,

és a sze ná tus dön té se it na gyon el té rõ mó don ér tel me zik és ki vi te le zik – ál la pít ják

meg a leg utób bi, az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség ál tal ké szí tett ér té ke lõ je len té sek.

(University of Maribor, EUA Evaluation Report 2004; University of Ljub lja na, EUA

Evaluation Report 2007) 

Az egye te mi szer ve zet át ala kí tá sán túl az új tör vény le he tõ vé tet te az egye te -

mek tõl kü lön ál ló, va la mint ma gán in téz mé nyek lé te sí té sét is. Kü lön fi gyel met szen -

tel tek a fel sõ fo kú szak- és mû sza ki kép zés fej lesz té sé nek, amely re vo nat ko zó lag

1996-ban fo gad tak el tör vényt. En nek kö szön he tõ en a fel sõ fo kú kép zés tár gyi és in -

téz mé nyi ke re tei is ki szé le sed tek. (Master Plan for Higher Education, 2002:1) Így

je len leg az aláb bi in téz mény tí pu sok lé tez nek Szlo vé ni á ban: egye tem (univerza); kar

(fakulteta); mû vé sze ti aka dé mia (umetniška akademija); pro fes  szi o ná lis fõ is ko lák (visoka
strokovna šola). A ki lenc ve nes évek vé gé tõl Szlo vé nia je len tõs in téz mény ala pí tá si

hul lá mot élt meg. Meg ala pí tot ták a har ma dik ál la mi egye te met, a Ten ger mel lé ki

Egye te met (Univerza na Primorskem), va la mint egy ma gán egye te met No va Goricában

(Univerza v Novi Gorici). Emel lett je len tõ sen meg nõtt a szá ma a kis mé re tû, fõ leg a
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szak kép zés sel fog lal ko zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek, me lyek el len sú lyoz ták a

szlo vén fel sõ ok ta tá si rend szer te rü le ti cent ra li zált sá gát. (Uo.) Mind er re szük ség is

volt an nak ér de ké ben, hogy Szlo vé ni á ban meg nö vel hes sék az ok ta tás ban részt ve võk

ará nyát. E te kin tet ben si ke res nek is te kint he tõ a rend szer, hi szen má ra je len tõ sen

meg nõtt, meg há rom szo ro zó dott azok nak a szá ma, akik fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat

foly tat nak. (Bo lo gna National Report, 2004–2005:10)

1995 és 1996 so rán a ta nul má nyi struk tú rát is meg vál toz tat ták, amely nek ered -

mé nye ként egy részt át ala kí tot ták a kép zé si cik lu so kat (alap kép zés, poszt gra du á lis

kép zés ki ala kí tá sa), va la mint el tö röl ték a ko ráb bi rö vid, 1–2 éves pro fes  szi o ná lis

prog ra mo kat, és he lyet tük – az egye te mi alap kép zé sek mel lett – há rom-, il let ve négy -

éves gya kor lat ori en tált alap kép zést ve zet tek be. Ez utób bi ak to vább ra is leg alább

négy évet vet tek igény be, és egye te mi dip lo mát ad tak. A poszt gra du á lis szin ten há -

rom fé le vég zett sé get ha tá ro zott meg a tör vény:

• spe ci a lis ta (specializacija): egy-, il let ve két éves poszt gra du á lis kép zés vé gén el -

nyer he tõ mi nõ sí tés;

• mes ter fo ko zat (magisterij): két éves kép zés, mely nek to vább vi te le ese tén a dok -

to ri fo ko za tot is el le het ér ni;

• dok to ri fo ko zat (doktorat znanosti): négy éves kép zés.

A ki lenc ve nes évek vé gé tõl a dok to ri prog ram ban va ló rész vé telt a mes ter fo ko zat

meg szer zé se nél kül is le he tõ vé tet te a fel sõ ok ta tá si tör vény, amely nek kö szön he tõ en

nem vált el éle sen a két kép zé si cik lus.

A jö võ be li re for mok és a fel sõ ok ta tás-po li ti ka ki ala kí tá sa ér de ké ben a tör vény

ren del ke zett több pufferszervezet fel ál lí tá sá ról is, me lyek a fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek és az ál la mi irá nyí tás köz ti kom mu ni ká ci ót és vé le mény cse rét tá mo gat ták, il -

let ve tá mo gat ják ma is. A leg fon to sabb ta nács adó tes tü let az 1994 óta mû kö dõ Fel -

sõ ok ta tá si Ta nács (Svet za visoko šolstvo) lett, mely nek ti zen két tag ját négy év re

ne vez te ki a kor mány. A ta gok nak rep re zen tál ni uk kel lett a tu do mány, a mû vé szet

és a pro fes  szi o ná lis te rü le tek ös  szes sé gét. En nek meg fe le lõ en hat tag az in téz mé -

nyek ál tal ki je lölt pro fes  szo rok és tu dó sok kö zül ke rült ki, to váb bá he lyet kap tak a

Ta nács ban az egye te mek rek to rai, va la mint a Szlo vén Tu do má nyos és Mû vé sze ti

Aka dé mia (Slovenska akademija znanosti i umetnosti) el nö ke. A Ta nács töb bek kö zött a

kö vet ke zõ fel ada to kat lát ta el: 

• a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel, il let ve a mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve szak -

ma i lag elõ ké szí tet te a jö võ be li nem ze ti fel sõ ok ta tá si re form prog ra mot;

• jó vá hagy ta az ok ta tá si, ku ta tá si és mû vé sze ti prog ra mo kat;

• meg ha tá roz ta a ta nul má nyi prog ra mok ér té ke lé sé nek kri té ri u ma it, fi gye lem be

vé ve a nem zet kö zi ös  sze ha son lít ha tó ság kö ve tel mé nyét és a ta nul má nyok idõ -

tar ta mát is;

• meg ha tá roz ta a ta nul má nyi prog ra mok köz ti át vi tel fel tét ele it;

• vé le mé nyez te az új fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tá si szán dé kát és az új ta -

nul má nyi prog ra mok el in dí tá sát; stb.

A Ta nács – né mi vál to zás sal a mû kö dé sé ben és a tag sá gá ban – mind a mai na pig

el lát ja az elõbb em lí tett fel ada to kat. 
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A Fel sõ ok ta tá si Ta ná cson kí vül 1996-ban, a Rek to ri Kon fe ren cia kez de mé nye -

zé sé re jött lét re a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség ér té ke lõ Bi zott ság (Komisija za kvaliteta vi-
sokega šolstva), mely nek tag jai szin tén a kü lön bö zõ tu do mány- és szak te rü le tek kép -

vi se lõi kö zül ke rül tek ki. Fel ada ta a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rend sze res

ér té ke lé se és te vé keny sé ge ik rend sze res el len õr zé se volt, ame lyet a Fel sõ ok ta tá si

Ta nács ál tal elõ írt kri té ri u mok alap ján vég zett, ered mé nye i rõl pe dig rend sze re sen

be szá molt a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek, a Fel sõ ok ta tá si Ta nács nak, va la mint a

Tu do má nyos és Tech no ló gi ai Ta nács nak (Svet za znanost in technologijo). (Higher Edu-

cation Act [Amendments 1999] Art. 80) 

A bo lo gnai fo lya mat hoz kap cso ló dó re for mok a ki lenc ve nes évek vé gé tõl je len -

tek meg. 1998-ban be ve zet ték a kreditrendszert a poszt gra du á lis ta nul má nyok ra, to -

váb bá meg kez dõ dött az ok le vél mel lék let ki dol go zá sa. A kreditrendszer alap já ul az

ECTS szol gált, ugyan ak kor az el té rõ in téz mé nyi gya kor la tok mi att nem si ke rült

egy sé ges rend szert ki ala kí ta ni. (Szíj ár tó, 2006:136) A ki lenc ve nes évek ben be in dult

fo lya ma tok, ame lyek egy részt az önál ló szlo vén fel sõ ok ta tás meg ala pí tá sát, más részt

az eu ró pai és nem zet kö zi tren dek hez va ló iga zo dást szol gál ták, kö zel sem ér tek vé -

get az év ti zed vé gé re. A szlo vén fel sõ ok ta tás je len leg is a fo lya ma tos át ala ku lás és

re form ál la po tá ban van, mely nek egyik fon tos, de rend kí vül el lent mon dá sos ele me

és mo ti vá ci ó ja a bo lo gnai fo lya mat. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT KI VI TE LE ZÉ SE

A JO GI ÉS IN TÉZ MÉ NYI KE RE TEK MEG TE REM TÉ SE

A ki lenc ve nes évek ben lé nye gé ben le zaj lott az önál ló, szlo vén fel sõ ok ta tá si rend -

szer jo gi és in téz mé nyi ke re te i nek meg te rem té se, mind azo nál tal 1999-tõl a re for -

mok új hul lá ma in dult be Eu ró pá ban, amely hez Szlo vé nia is csat la ko zott. A Bo lo gnai
Nyi lat ko zat alá írá sa volt az egyik el sõ lé pés ezen a té ren, me lyet to váb bi re form in téz -

ke dé sek kö vet tek. Töb bek kö zött új ra kel lett gon dol ni a kép zé si cik lu sok rend sze -

rét, va la mint az zal ös  sze füg gés ben az új ké pe sí té sek mun ka erõ-pi a ci al kal mas sá gát,

a mi nõ ség biz to sí tást, a kreditrendszer meg fe le lõ mó do sí tá sát, a nemzetköziesedés-

sel já ró kö vet kez mé nye ket és fel ada to kat. A si ke res ter ve zés és ki vi te le zés meg kö ve -

tel te a mi nél szé le sebb tár sa dal mi – mun ka adói, hall ga tói – rész vé telt, amely nek ered -

mé nye kép pen je len tõ sen bõ vült a fel sõ ok ta tás re form já ba be vont sze rep lõk kö re. 

2000-ben a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség ér té ke lé si Bi zott ság be vet te tag jai kö zé a

hall ga tók kép vi se lõ it, és Nem ze ti Bi zott ság a Fel sõ ok ta tás Mi nõ ség biz to sí tá sá ért

(Nacionalna komisija za kvaliteta visokega šolstva) né ven mû kö dött to vább. 2004-ben ke -

rült sor a leg je len tõ sebb vál toz ta tá sok ra, ami kor is a szlo vén par la ment el fo gad ta a

Fel sõ ok ta tá si tör vény mó do sí tá sá ról szó ló jog sza bályt. A Fel sõ ok ta tá si Ta nács tag sá -

gát ti zen öt fõ re bõ ví tet ték, így ab ban a kor mány, a hall ga tó ság, va la mint a mun ka -

adók kép vi se lõi is he lyet kap tak. A Ta nács fel ada tai a kö vet ke zõk sze rint ala kul tak

át. A Ta nács:

• a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel és a kor mán  nyal együtt mû köd ve szak ma i lag

elõ ké szí ti a fel sõ ok ta tá si nem ze ti fej lesz té si terv ki in du lá si pont ja it;
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• ta ná csot ad a kor mány nak a fel sõ ok ta tá si jog al ko tás ban és a fel sõ ok ta tás fej -

lesz té sé ben;

• meg ha tá roz za a ta nul má nyi prog ra mok és az in téz mé nyek akkreditációjának és

új bó li akkreditációjának kri té ri u ma it;

• de fi ni ál ja a kö zös ta nul má nyi prog ra mok (joint study programme) akkreditációs

fel tét ele it az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség el vei és más nem zet kö zi el vek és

aján lá sok alap ján;

• az ECTS alap ján meg ha tá roz za a ta nul má nyi prog ra mok kreditértékeinek és a

kreditek el is me ré sé nek kri té ri u ma it, va la mint a vá laszt ha tó tár gyak mi ni má lis

ará nyát;

• meg ha tá roz za a ta nul má nyok kö zöt ti át jár ha tó ság fel tét ele it, va la mint az elõ ze -

te sen meg szer zett tu dás és ké pes sé gek el is me ré sé nek kri té ri u ma it;

• vé le mé nye zi az új fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek lé te sí té sét és a már mû kö dõ in -

téz mé nyek át ala kí tá sát;

• en ge dé lye zi az új ta nul má nyi prog ra mo kat;

• leg alább hét éven ként új ra ér té ke li a ta nul má nyi prog ra mo kat, fi gye lem be vé ve

az in téz mé nyek ön ér té ke lé se it, il let ve a kül sõ ér té ke lé si je len té sek ered mé -

nye it és meg ál la pí tá sa it;

• vé le mé nye zi, mi lyen fel té te lek kel ad hat nak az egyes in téz mé nyek tu do má nyos

cí met és fo ko za tot;

• be le egye zé sét ad ja a füg get len in téz mé nyek nek a tu do má nyos cí mek és fo ko -

za tok oda íté lé sé nek kö ve tel mé nye i hez;

• együtt mû kö dik a kül föl di akkreditációs in téz mé nyek kel és szak ér tõk kel.

(Higher Education Act [Zvis] 2004, Art. 49; Szíj ár tó, 2006:135–136)

A Fel sõ ok ta tá si Ta nács kez de mé nyez he ti to váb bá szak ér tõi bi zott sá gok fel ál lí -

tá sát az akkreditációs és egyéb te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra.

A mó do sí tott fel sõ ok ta tá si tör vény ren del ke zik a bo lo gnai tí pu sú há rom cik lu sú

kép zés be ve ze té sé rõl, a kreditrendszer ECTS-hez iga zí tá sá ról, va la mint a köz ve tí tõ

in téz mé nyek át ala kí tá sá ról. A mi nisz té ri um is át ala kult. 2004 no vem be ré ben az Ok -

ta tá si, Tu do má nyos és Sport mi nisz té ri um fel ada ta it a fel sõ ok ta tás sal kap cso la tos

ügyek ben a Fel sõ ok ta tá si, Tu do má nyos és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um (Ministrstvo za
visoko šolstvo in technologoijo) vet te át. (Bo lo gna National Report 2004–2005:1) Emel lett

még to váb bi két tör vényt ér de mes meg em lí te ni a 2004-es év bõl: az ok ta tás el is me ré sé -

rõl és ér té ke lé sé rõl szó ló tör vényt, va la mint a fel sõ fo kú szak kép zés rõl szó ló tör vényt. 

A mi nõ ség biz to sí tás és az akkreditáció fon tos sá gát jel zi, hogy a fel nõtt ok ta tá si

tör vény a fen ti e ken túl elõ ír ta egy fel sõ ok ta tá si ál la mi ügy nök ség lét re ho zá sát 2005.

de cem ber 31-ig. Fel sõ ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács vet te vol na át a je len leg is mû kö dõ

Nem ze ti Bi zott ság a Fel sõ ok ta tás Mi nõ ség biz to sí tá sá ért sze re pét. En nek ér tel mé -

ben a Fel sõ ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács vé gez te vol na el az in téz mé nyek kül sõ ér té -

ke lé sét, be le ért ve a posztszekunder szak kép zé si prog ra mo kat is. (Uo. 2) Az ál la mi

ügy nök ség fel ál lí tá sá ra vé gül nem ke rült sor. He lyet te – a 2006-os mó do sí tott fel sõ -

ok ta tá si tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en – a Fel sõ ok ta tá si Ta nács mun ká já nak

szak mai, ad mi niszt ra tív és szer ve ze ti tá mo ga tá sá ra a mi nisz té ri u mon be lül lét re hoz -

ták a Szlo vén Köz tár sa ság Fel sõ ok ta tá si Iro dá ját (Urad RS za visoko šolstvo). A Fel sõ -
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ok ta tá si Ta nács mun ká ját emel lett to vább ra is tá mo gat ja a Tu do má nyos és Tech no -

ló gi ai Ta nács, va la mint lét re hoz ták a Hall ga tói Ügyek Ta ná csát. A bo lo gnai fo lya mat

fel ügye let ét a 2004-ben fel ál lí tott Nem ze ti Bo lo gna -tá mo ga tó Cso port vég zi, va la -

mint ál la mi szin ten, a 2003-ban lét re ho zott szak ér tõi cso port.

Mi e lõtt rá tér nék a bo lo gnai re for mok egyes ele me i nek ér té ke lé sé re, ér de mes

pár szó ere jé ig ki tér ni a 2002-ben el fo ga dott Fel sõ ok ta tá si Nem ze ti Terv tar tal má ra.

A Nem ze ti Terv rész le te sen elem zi a leg fon to sabb te en dõ ket a fel sõ ok ta tás te rü le -

tén. A do ku men tum ban az egyik leg hang sú lyo sabb elem a szlo vén fel sõ ok ta tás nem -

zet kö zi kör nye zet hez va ló iga zí tá sá nak fel ada ta. A fel sõ ok ta tás nemzetköziesedése,

az in téz mé nyek köz ti ver seny nö ve ke dé se – mind az or szá gon be lül, mind a nem -

zet kö zi szín té ren – szá mos le he tõ sé get és ki hí vást rejt ma gá ban a szlo vén fel sõ ok ta -

tás szá má ra. A szlo vén fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek – te kin tet tel az or szág kis mé -

re té re, va la mint csök ke nõ né pes sé gé re – hos  szú tá von meg kell nyer ni ük a kül föl di

hall ga tó kat, hogy fenn tart has sák te vé keny sé gü ket. For dí tott re lá ci ó ban pe dig a

rend szer nyi tott sá ga a szlo vé nok szá má ra is több le he tõ sé get ad na, te kint ve, hogy a

szlo vén fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nem tud nak majd min den szak te rü le ten költ-

séghatékonyan ta nul má nyi prog ra mo kat szer vez ni. En nek tük ré ben a bo lo gnai fo lya -

mat ál tal ki tû zött cé lok, va la mint a nem zet kö zi prog ra mok ban va ló rész vé tel rend -

kí vül fon tos sá vá lik, mind azo nál tal a konk rét ki vi te le zés ben ez nem min dig

ér vé nye sül. (Master Plan for Higher Education 2002)

A HÁ ROM CIK LU SÚ KÉP ZÉS BE VE ZE TÉ SE

Amint az elõz mé nyek is mer te té sé bõl ki de rült, Szlo vé ni á ban a kép zé sek struk tú rá ja

sok te kin tet ben el tért a bo lo gnai tí pu sú, há rom cik lu sos kép zés tõl. Egy részt, ha son -

ló an más eu ró pai or szá gok hoz, Szlo vé ni á ban a hos  szabb, ál ta lá ban mi ni mum 4–5

éves egye te mi alap kép zés volt jel lem zõ. Tan ter ve szé les el mé le ti is me re tek át adá sá ra

kon cent rált, és gyak ran nem volt ké pes kö vet ni a munkaerõpiaci és gaz da sá gi vi szo -

nyok vál to zá sa it. Ami a poszt gra du á lis szin tet il le ti, a mes ter fo ko zat és a dok to ri

kép zés nem épült olyan szo ro san egy más ra, mint a bo lo gnai szisz té má ban. A mes -

ter kép zés, szem ben az ál ta lá nos trend del, nem volt elõ fel té te le min den eset ben a

dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek, in kább egy faj ta le het sé ges köz tes ál lo más nak volt

te kint he tõ az egye te mi dip lo ma és a dok to ri fo ko zat meg szer zé se kö zött.

A kép zé si struk tú ra át ala kí tá sát a már em lí tett 2004. évi tör vény mó do sí tás ké -

szí tet te elõ, mind azo nál tal az új rend szer tel jes kö rû al kal ma zá sa csak 2009-tõl vár ha -

tó. A ter vek sze rint a kö vet ke zõ kép pen épül nek majd egy más ra a kép zé si cik lu sok:

• El sõ cik lus (alap kép zés): Az ide tar to zó ta nul má nyi prog ra mok, me lyek közt kü -

lönb sé get kell ten ni asze rint, hogy „egye te mi” vagy „pro fes  szi o ná lis” jel le gû ek-e,

há rom, il let ve négy évet vesz nek igény be, és a bo lo gnai rend szer nek meg fe le lõ en

180, il let ve 240 ECTS meg szer zé sé re nyújt le he tõ sé get. A ta nul má nyok tel je sí -

té sé vel a hall ga tók egye te mi (diplomirani…[UN]), il let ve pro fes  szi o ná lis dip lo -

má ban (diplomirani…[VS]) ré sze sül nek.

• Má so dik cik lus (mes ter kép zés): Az 1–2 éves mes ter kur zu sok, szem ben a ko ráb bi

idõ szak gya kor la tá val már nem a dok to ri prog ram köz tes fá zi sát je len tik, ha nem

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

134 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:08 Page 134



egy tel je sen önál ló kép zé si cik lust, amely azon ban fel té te le a dok to ri fo ko zat

meg szer zé sé nek. Eb ben a cik lus ban a meg sze rez he tõ ECTS-kreditek szá ma

60, il let ve 120, és a kur zu sok vé gez té vel a hall ga tók egy sé ge sen mes te ri fo ko za tot

ér nek el (magister). Mind azo nál tal egyes szak te rü le te ken to vább ra is en ge dé lye -

zik az 5 éves, 300 kreditet érõ ún. hos  szú, nem struktúrált mes ter kép zé se ket.

• Har ma dik cik lus (dok to ri kép zés): a há rom éves (180 ECTS) dok to ri prog ram ba va ló

be lé pés fel té te le ál ta lá ban a mes ter fo ko zat meg lé te, de ab ban az eset ben, ha a

hall ga tó hos  szabb alap kép zés ben (5 év, 300 ECTS) vagy csak négy éves alap -

kép zés ben vett részt, de do ku men tál ha tó ku ta tá si ered mé nyek kel ren del ke -

zik, meg kezd he tõ a dok to ri kép zés. A dok to ri cím el ne ve zé se nem vál to zott

(Dok tor znanosti). A dok to ri prog ra mok nak mi ni mum 60 kredit mér té ké ig tar tal -

maz ni uk kell kur zu so kat, me lyek a ku ta tók szük sé ges alap tu dá sát ad ják meg,

de a prog ram dön tõ rész ben a hall ga tó és a men tor köz ti pár be szé den ala pul. 

A tör vény ér tel mé ben az új rend szert 2005-tõl fo ko za to san ve ze tik be, mely nek

vég sõ ha tár ide je a 2009/10-es tan év kez de te. Va gyis utol já ra a 2008/09-es tan év ben

le het a ko ráb bi tí pu sú kép zé si prog ra mok ra be irat koz ni.

A há rom cik lu sú kép zés las sú be ve ze té se jól tük rö zi a szlo vén fel sõ ok ta tás sze -

rep lõ i nek óva tos sá gát. A 2003-as nem ze ti Bo lo gna -je len tés ben han got is ad tak ab bé li

fé lel me ik nek, hogy elõ ze tes vizs gá la tok és ér té ke lé sek nél kül ne ga tív ha tá sok kal

jár hat az új rend szer be ve ze té se. (Implementation of the Bo lo gna Declaration

2003:1) Így nem is cso da, hogy 2005-ben még csak há rom kar akkrediáltatott bo lo gnai

fel épí té sû prog ra mot. (Bo lo gna National Report 2004–2005:2) Ez zel szem ben a

2006 vé gén ki adott Bo lo gna -je len tés ben már 162 akk re di tált prog ram ról ad tak szá -

mot, mely nek nagy já ból 80%-a a ré gi ta nul má nyi prog ra mok át ala kí tott ver zi ó ja.

Ugyan ak kor 2006-ban még csak 95 bo lo gnai tí pu sú kép zés in dult, ami az ös  szes kép -

zés meg kö ze lí tõ leg 22%-a (Bo lo gna National Report 2005-2007: 7.) 

A Ljub lja nai Egye tem ön ér té ke lõ je len té sé ben is nagy hang súlyt kap a kép zé si

struk tú ra át ala kí tá sa, mely nek so rán el sõ ként 2007-ig az alap kép zé si prog ra mo kat

ala kít ják át, me lyet a mes ter kép zé sé kö vet ne 2008-ig, majd a dok to ri prog ra mo ké

2009-ig. (Self-evaluation report of the University of Ljub lja na 2007) Ha son ló an ter -

vez nek a Maribori Egye te men és a Ten ger mel lé ki Egye te men is, ahol szin tén 2009-et

je löl ték meg a vég sõ át ál lás idõ pont ja ként. A Maribori Egye te men je len leg fõ leg a

gya kor lat ori en tált alap kép zé sek (Undergraduate study at the University of Maribor

2007) kö zött jel lem zõ a bo lo gnai tí pu sú struk tú ra, il let ve né hány kar (pl. az ag rár tu -

do má nyi kar, a lo gisz ti kai kar) már be ve ze tett új faj ta mes ter- il let ve dok to ri prog ra -

mot is (Postgraduate study at University of Maribor 2007). A Ten ger mel lé ki Egye -

tem szin tén 2005-ben kezd te meg az új prog ra mok akkreditációját, és 2008-ra

ter ve zi an nak be fe je zé sét. (Programme restructuring 2007) Ugyan ak kor – vis  sza tér ve

a Ljub lja nai Egye te men zaj ló re for mok hoz – meg jegy zen dõ, hogy nem ala kult ki

egy sé ges ki vi te le zé si stra té gia, és az egye tem al egy sé gei nem egy for mán ala kít ják át

prog ram ja i kat, ami ki sebb za vart okoz a kül sõ szem lé lõ szá má ra. (University of

Ljub lja na, EUA Evaluation Report 2007)
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AZ ECTS ÉS AZ OK LE VÉL MEL LÉK LET BE VE ZE TÉ SE

Az ECTS és az ok le vél mel lék let a bo lo gnai fo lya mat két olyan ele me, ame lyek nek

ki emel ke dõ sze re pe van a mo bi li tás és a ké pe sí té sek köl csö nös el is me ré se fel tét -

ele i nek a meg te rem té sé ben. Te kin tet tel ar ra, hogy Szlo vé nia kis or szág, és hogy

2004 má ju sa óta az Eu ró pai Unió tag ja, e szem pont ok je len tõ sé ge hat vá nyo zot tan

je le nik meg. Az ECTS – amel lett hogy fon tos sze re pe van a ta nul má nyi tel je sít -

mény mé ré sé ben, va la mint az élet hos  szig tar tó ta nu lás rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban

– a nem zet kö zi mo bi li tás meg kön  nyí té sét is szol gál ja, mely té mát ki emel ten ke ze li

a szlo vén fel sõ ok ta tás.

A kreditrendszer al kal ma zá sá ban mu tat ko zó kü lönb sé gek meg szün te té sé rõl a

Fel sõ ok ta tá si Ta nács 2003-ban ha tá ro zott, és 2004-ben ki is dol goz ta a nem zet kö zi

stan dar dok nak meg fe le lõ sza bá lyo zá si ke re tet. (Szíj ár tó, 2006) A 2004-tõl be ve ze -

tett rend szer mind a kreditek át vi tel ét, mind a kreditakkumulációt le he tõ vé és

min den kép zé si cik lus ra néz ve kö te le zõ vé tet te. (Eurydice 2007:286) Ugyan ak kor a

kur zu sok kal nyer he tõ kreditpontok nem fel tét le nül a tény le ge sen tel je sí tett mun -

kát, ha nem az egy sze rû tan órák szá mát tük rö zik. Ezért ezen a té ren még szük ség

lesz meg fe le lõ mó do sí tá sok ra. 

Az ok le vél mel lék le tet a 2000/01-es tan év óta ad ják ki az in téz mé nyek. A 2004-es

sza bá lyo zás an  nyi ban fej lesz tet te to vább a rend szert, hogy ezt a do ku men tu mot

min den egyes ta nul má nyi prog ram ese té ben in gye ne sen biz to sí ta ni kell szlo vé nul,

va la mint még egy hi va ta los uni ós nyel ven. Az ok le vél mel lék let tar tal mát a fel sõ ok -

ta tá si mi nisz ter ha tá roz za meg a Fel sõ ok ta tá si Ta nács ja vas la ta alap ján. Az ok le vél -

mel lék let ki adá sát a mi nisz té ri um kez det ben sze mi ná ri u mok és workshopok szer -

ve zé sé vel, va la mint pénz ügyi hoz zá já ru lás sal is tá mo gat ta. A Mi nisz té ri u mon kí vül

to váb bá a Bo lo gna -tá mo ga tó Cso port vég zett je len tõs mun kát az ok le vél mel lék let

be ve ze té sé nél. (Uo. 286)

KÉ PE SÍ TÉ SEK EL IS ME RÉ SE

Szlo vé nia 1997-ben az el sõk kö zött ír ta alá a Lis  sza bo ni Egyez ményt, ame lyet az tán

1999-ben ra ti fi kált és ha tály ba is lép te tett. Kez det ben az el is me ré si fo lya ma tot a

kül föl di is ko lák bi zo nyít vá nya i nak el is me ré sé rõl szó ló tör vény sza bá lyoz ta, me lyet

2005 ja nu ár já ban vál tott föl az ok ta tás el is me ré sé rõl és ér té ke lé sé rõl szó ló tör vény.

Mind két jog sza bály a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re bíz ta a fel sõ ok ta tá si vég zett sé -

gek el is me ré sét. A szlo vén or szág gyû lés an  nyi ban mó do sí tot ta a tör vényt, hogy egy -

részt ki ik tat ta az egye te mi ké pe sí té sek el is me ré sé nek pro ce dú rá já ból a Mi nisz té ri u -

mot, ugyan ak kor a pro fes  szi o ná lis vég zett sé gek el is me ré sé rõl szó ló dön tést ez

utób bi ke zé be ad ta. To váb bá a tör vény elõ ír ja a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra

kon takt sze mé lyek ki ne ve zé sét, akik ilyen ügyek ben el jár nak. (Bo lo gna National

Report 2004–2005:6)

A Mi nisz té ri u mon be lül az Ok ta tá si El is me ré si Egy ség vég zi a ké pe sí té sek el is -

me ré sé vel kap cso la tos te en dõ ket, va la mint ugyan ez az egy ség funk ci o nál in for má ci ós
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köz pont ként az ENIC- (European Network of Information Centers) rend sze ren be lül.

(Bo lo gna National Report 2005–2007:17)

MO BI LI TÁS

Szlo vé nia szá má ra, amint ar ra már ko ráb ban is utal tunk, rend kí vül fon tos a nem zet -

kö zi együtt mû kö dés ben, mo bi li tá si prog ra mok ban va ló rész vé tel. Szlo vé nia el sõ ként

az EU Tempus-programjába kap cso ló dott be, majd a csat la ko zá si fo lya mat elõ re ha -

lad tá val be kap cso ló dott az unió leg fon to sabb mo bi li tá si prog ram ja i ba, a Socrates/

Eras mus-, il let ve a Le o nar do da Vin ci- prog ram ba stb. Az óta a hall ga tói mo bi li tás is

je len tõ sen fel erõ sö dött. A Socrates-programhoz va ló csat la ko zás ide jén, 1999/2000-

ben még csak 170 hall ga tó vett részt, 2005/06-ban már 879.1 A leg gya ko ribb célorszá-

gok kö zé tar to zik Né met or szág, Auszt ria, Spa nyol or szág, Olasz or szág és Fran cia or -

szág. Ami a ki me nõ és be ér ke zõ hall ga tók ará nyát il le ti, kez det ben Szlo vé nia in kább

az „ex por tá ló” or szá gok kö zé tar to zott. 2004/05-ben 742 ki me nõ és 387 be ér ke zõ

hall ga tó ja volt az or szág nak, 2005/06-ban 879 ki me nõ és 589 bejövõ.2 Az Erasmus-

program ke re té ben a Ke let-Eu ró pá ba irá nyu ló mo bi li tás mar gi ná lis, ezt azon ban el -

len sú lyoz za a CEEPUS- (Central European Exchange Prog ram for University Studies)
prog ram ban va ló rész vé tel, mely nek ke re té ben kö rül be lül 400 hall ga tó – meg kö ze lí -

tõ leg ugyan an  nyi ki me nõ és be ér ke zõ – „cse rél gaz dát” éven te. Eze ken felül két-

vagy több ol da lú egye tem kö zi meg ál la po dá sok ke re te i ben fo lyik hall ga tó cse re, de

ezek nagy sá ga jó val el ma rad az elõbb em lí tett nagy sza bá sú prog ra mok tól. A Trends V
je len tés sze rint Szlo vé ni á ban 2007-re vált meg kö ze lí tõ leg ki egyen sú lyo zot tá a ki me nõ

és be jö võ hall ga tók ará nya. (Crosier et al., 2007:44)

Ami az ok ta tói mo bi li tást il le ti, 2004/05-ben 139-en men tek ki, és 154-en ér -

kez tek Szlo vé ni á ba a Socrates-program közvetítésével.3 Ezek a szá mok 2005–2006-

ban 143-ra, il let ve 189-re gyarapodtak,4 ami nö vek võ ér dek lõ dést tük röz a kül föl di

ok ta tók ré szé rõl. A fo lya mat hát te ré ben rész ben az áll hat, hogy a szlo vén kor mány a

struk tu rá lis ala pok for rá sa i ból hoz zá já rul az egye te mi há ló za tok és kap cso la tok ki -

épí té sé hez. (National Bo lo gna Report 2005–2007:23)

A mo bi li tás je len tõ sé gé nek fel is me ré sét jel zi, hogy 2002-ben a szlo vén kor mány

meg ala pí tot ta az Ad Futura – Tu do má nyos és Ok ta tá si Ala pít ványt, mely nek leg fõbb

fel ada ta a nem zet kö zi mo bi li tás pénz ügyi és in for má ci ós tá mo ga tá sa. Te kin tet tel a

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

1 Timeseries Erasmus student mobility (number of outgoing students): 1987/88 – 2005/06,

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/statisti/table1.pdf, 2007. 04. 01.

2 Erasmus student mobility 2004/2005- Total number of students by home and host country,

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/statisti/table105.pdf, 01. 04. 2007.

Erasmus student mobility 2005/2006- Total number of students by home and host country,

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/statisti/table106.pdf, 2007. 01.10.

3 Erasmus teacher mobility 2004/2005: Number of teachers by home and host country,

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/statisti/table305.pdf, 2007. 04. 01.

4 Erasmus teacher mobility 2005/2006: Number of teachers by home and host country,

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/statisti/table306.pdf, 2007. 10. 01.
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mo bi li tás ban va ló rész vé tel anya gi von za ta i ra, a szlo vén kor mány igyek szik kül föld ön

is fel hasz nál ha tó köl csö nök kel és ösz tön dí jak kal tá mo gat ni azt. (National Bo lo gna

Report 2004–2005:7) A kor mány za tok mel lett ma guk a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek is

egy re ak tí vab ban vesz nek részt a nem zet kö zi mo bi li tás tá mo ga tá sá ban – le gyen szó

ki me nõ vagy be fe lé irá nyu ló mo bi li tás ról. Az õ rész vé tel ük kel hoz ták lét re a Mo bi li -

tá si és Eu ró pai Ok ta tá si és Kép zé si Prog ra mok Köz pont ját, mely a fent em lí tett in -

téz mé nyek kel kö zö sen szá mos mo bi li tás-tá mo ga tó és -serkentõ te vé keny sé get vé gez

(in for má ci ós internetes por tál ok mû köd te té se, ki ad vány ok ké szí té se stb.). (Natio nal

Bo lo gna Report, 2005–2007:23)

MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS

A mi nõ ség biz to sí tás ta lán az egyik leg ki emel teb ben ke zelt kér dés kör Szlo vé ni á ban

a re for mok te kin te té ben. A ki lenc ve nes évek óta a Fel sõ ok ta tá si Ta nács ha tá roz za

meg en nek fel tét ele it (pl. kri té ri u mok meg ál la pí tá sa, ered mé nyek el len õr zé se stb.).

Ugyan ak kor a mi nõ ség ér té ke lé sé nek fel ada tát ma guk a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

vé gez ték és vég zik el. 2000 óta az ön ér té ke lé si fo lya mat hoz tá mo ga tást nyújt a

Nem ze ti Bi zott ság a Fel sõ ok ta tás Mi nõ ség biz to sí tá sá ért. A Bi zott ság el len õr zi és

ér té ke li a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ku ta tá si, ok ta tói és mû vé sze ti te vé keny sé gé -

nek mi nõ sé gét és ha té kony sá gát.

2004-ben mó do sí tot ták és meg szi go rí tot ták a mi nõ ség ér té ke lé si fo lya ma tot.

Fon tos vál to zás volt egy részt a hall ga tók és a mun kál ta tók kép vi se lõ i nek be vo ná sa a

fo lya ma tok ba, de rend sze res kül sõ el len õr zé si pro ce dú rát és új in téz mé nyek fel ál lí tá -

sát (fel sõ ok ta tá si ügy nök ség, Ér té ke lé si Ta nács) is elõ irá nyoz ta a jog sza bály. Mind -

azo nál tal szá mos terv nem ke rült át a gya kor lat ba, így az új in téz mé nyek sem áll tak

fel, ha nem a Fel sõ ok ta tá si Ta nács ha tás kör ében ma rad tak a leg fon to sabb mi nõ ség ér -

té ke lé si és akkreditációs fel ada tok. Ezt a 2006-os mó do sí tott fel sõ ok ta tá si tör vény

rög zí tet te. A Fel sõ ok ta tá si Ta nács in nen tõl az ún. sze ná tu sok ré vén kap cso ló dik be a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és ta nul má nyi prog ram ja ik ér té ke lé sé be.5 A sze ná tu sok: 

• ös  sze gyûj tik és elem zik az ön ér té ke lé si és a kül sõ ér té ke lé si je len té se ket;

• elõ ké szí tik a szak ér tõi ala po kat, és le ve ze tik a kül sõ ér té ke lé si el já rást;

• ki ne ve zik a szak ér tõi kül sõ ér té ke lé si bi zott sá gok tag ja it;

• irá nyít ják és je len tést ké szí te nek a kül sõ ér té ke lés pro ce dú rá já ról, és in dít vá -

nyoz zák az ön ér té ke lé si fo lya mat meg kez dé sét.

A sze ná tu sok mun ká ját a Mi nisz té ri um spe ci á lis egy sé ge se gí ti. (National Bo lo gna

Report, 2005–2007)

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek éves ön ér té ke lé si je len té sét az adott in téz mény

ar ra sza ko so dott bi zott sá gai ké szí tik elõ, majd azo kat a Nem ze ti Bi zott ság a Fel sõ ok ta -

tás Mi nõ ség biz to sí tá sá ért ös  sze gyûj ti, és nem ze ti je len tés for má já ban ki ad ja. A kül sõ

ér té ke lést jel lem zõ en a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ma guk kez de mé nyez ték, me lyet

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

5 A szenátus a felsőoktatási intézmények szakmai testülete. Az egyetemi szenátus tagjait

(egyetemi tanárokat és kutatókat) az oktatott diszciplínák arányában a kari szenátusok választják.
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az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (EUA) vég zett el. 2004 ok tó be ré ben a Fel sõ ok ta tá si

Ta nács el fo gad ta a kül sõ ér té ke lés kri té ri u ma i ra vo nat ko zó sza bály za tot. A sza bály -

zat meg erõ sí tet te a kül sõ ér té ke lé si fo lya mat ban a nem zet kö zi szak ér tõk nek, el sõ -

sor ban az EUA szak ér tõ i nek sze re pét, aki ket a Fel sõ ok ta tá si Ta nács mun ká já ba is

be kí ván nak von ni. A mi nõ ség biz to sí tás nem zet kö zi di men zi ó ját erõ sí ti to váb bá a

Nem ze ti Bi zott ság ENQA-ban és CEE Networkben va ló rész vé te le. Mind azo nál tal

a kül sõ kont roll még min dig hagy kí ván ni va lót ma ga után, kü lö nö sen an nak ér té ke -

lé se, el len õr zé se te kin te té ben, va la mint a ta pasz ta la tok alap ján tör té nõ vál toz ta tá -

sok szem pont já ból. (Bo lo gna National Report, 2005–2007:14) Ezt alá tá maszt ják az

EUA ál tal ki adott je len té sek is, me lyek szá mos hi á nyos ság ról szá mol nak be a mi nõ -

ség biz to sí tás kül sõ és bel sõ di men zi ó ja kap csán egy aránt. A leg utób bi fej le mé nyek

kö zött em lí ten dõ a Nem ze ti Bi zott ság ál tal 2006-ban ki adott tá jé koz ta tó az in téz -

mé nyek kül sõ ér té ke lé sét il le tõ en, to váb bá négy pró ba ér té ke lés kez de mé nye zé se.

Ezt kö ve tõ en, 2007. no vem ber 30. és de cem ber 1. kö zött, nagy sza bá sú kon fe ren ci át

szer vez tek a kül sõ mi nõ ség-el len õr zés fej lesz té sé vel kap cso lat ban, mely a szlo vén

hely zet ér té ke lé se mel lett a nem zet kö zi ta pasz ta la tok meg is me ré sét is szolgálta.6

Ami a mi nõ ség ér té ke lé sé nek in téz mé nyi szin tû ki vi te le zés ét il le ti, az egyik

jel lem zõ prob lé ma az egye te me ken be lü li ös  sze nem han golt te vé keny ség. A ka ri és

az egye te mi szin tû mi nõ ség ér té ke lés nincs ös  sze egyez tet ve, egyes in téz mé nyek ben

az is elõ for dult, hogy még csak nem is kom mu ni kál tak egy más sal, ami je len tõ sen

hát rál tat ja az egy sé ges mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ki ala kí tá sát. (University of

Maribor, EUA Evaluation Report, 2004; University of Ljub lja na, EUA Evaluation

Report 2007)

A HALL GA TÓK SZE RE PE

A hall ga tók sze re pe a bo lo gnai fo lya mat ki vi te le zés ében szer te Eu ró pá ban je len tõs

fej lõ dé sen ment ke resz tül, il let ve eu ró pai szin ten is egy re fon to sab bá vált. Az eu ró -

pai tren dek kel pár hu za mo san Szlo vé ni á ban is megnövekedett a hall ga tók rep re zen -

tált sá ga. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a hall ga tók kép vi se lõ it már a ki lenc ve nes

évek ben meg ta lál hat tuk az egye te mi sze ná tu sok ban, a ka ri ta ná csok ban és az egyéb

ve ze tõ tes tü le tek ben. Min den fel sõ ok ta tá si in téz mény nek volt és van sa ját hall ga -

tói ta ná csa. En nek meg fe le lõ en a hall ga tók ki fejt he tik vé le mé nyü ket az õket érin tõ

kér dé sek ben. Ugyan ak kor in téz mé nyen ként is el té ré sek mu tat koz tak, és pél dá ul az

EUA meg lep ve ta pasz tal ta, hogy a Maribori Egye te men 2002 és 2004 kö zött nem

vett részt hall ga tó az egye te mi sze ná tus és a me nedzs ment mun ká já ban. (Univer-

sity of Maribor, EUA Evaluation Report, 2004:9) En nek el le né re a hall ga tók egy re

szé le sebb te vé keny sé get vé gez nek. Leg újab ban a mi nõ ség biz to sí tás te rü le tén mu -

tat nak ko mo lyabb ak ti vi tást. Töb bek kö zött a Szlo vén Hall ga tói Szö vet ség szer vez te

meg a fent em lí tett kül sõ mi nõ ség ér té ke lés rõl szó ló kon fe ren ci át.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

6 The implementation of the reforms of higher education. Quality higher education: He re, there,

anywhere? Developing external quality assurance. 30.11- 01.12 2007. Rogaška Slatian, Slovenia (A kon -

fe ren cia weboldala: http://www.seminar-bolognareform.si/conference%20material.html, 2007. 12. 23.)

 139

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:08 Page 139



Nem ze ti szin ten is je len tõ sen bõ vült azok nak a szer ve ze tek nek a kö re, ame -

lyek ben han got ad hat nak a hall ga tók ér de ke i nek. 2000-ben a Nem ze ti Bi zott ság a

Fel sõ ok ta tás Mi nõ ség biz to sí tá sá ért vet te be so ra i ba a hall ga tók kép vi se lõ it, így an nak

24 tag já ból je len leg há rom hall ga tó. 2001-ben a kor mány lét re hoz ta a kon zul ta tív

jel le gû Hall ga tói Ügyek Ta ná csát, mely nek cél ja a hall ga tó ság ügye i nek ko or di nál -

tabb ke ze lé se. 2004-ben a Fel sõ ok ta tá si Ta nács tag sá gát bõ ví tet ték ki, ame lyet egy

újabb kö ve tett 2006-ban. Így je len leg a húsz ta gú Fel sõ ok ta tá si Ta nács ban négy hall -

ga tói kép vi se lõ ve het részt, és az em lí tett ki lenc ta gú sze ná tu sok ban is he lyet fog lal

1-1 hall ga tó. (Bo lo gna National Report, 2005–2007)

SZO CI Á LIS DI MEN ZIÓ ÉS AZ ÉLE TEN ÁT TAR TÓ TA NU LÁS

Szlo vé ni á ban a nap pa li sza kos hall ga tók szá má ra in gye nes a fel sõ ok ta tás, a rész kép -

zés ben ta nu lók pe dig tan dí jat fi zet nek. A pénz ügyi ter he ket az ál lam, il let ve a

mun kál ta tók ál tal fel aján lott ösz tön dí jak csök kent he tik. 2005-ben az ösz tön dí jak -

nak meg kö ze lí tõ leg 22,5%-át biz to sí tot ta az ál lam, míg 18,5%-át a mun ka adók. Kü lön

fi gyel met szen tel nek a hát rá nyos hely ze tû hall ga tók nak, akik to váb bi ked vez mé -

nyek ben ré sze sül nek. A hall ga tók emel lett ét ke zé si, lak ha tá si, egész ség ügyi és uta -

zá si ked vez mé nyek ke re té ben kap nak tá mo ga tást. (Bo lo gna National Report,

2004–2005) A fen ti tá mo ga tá sok el le né re egy re több hall ga tó vál lal mun kát ta nul -

má nyai mel lett. Egy 2005-ös fel mé rés sze rint ará nyuk nagy já ból két har mad. A kor -

mány 2007-ben ter vez te új tör vény el fo ga dá sát az ösz tön dí jak kal kap cso la to san az -

zal a cél lal, hogy az ál la mi és a ma gán for rá so kat kom bi nál ja. (Bo lo gna National

Report, 2005–2007:22) A szo ci á lis di men zi ót emel lett a mun kál ta tók kal va ló jobb

kom mu ni ká ció ré vén igyek sze nek elõ moz dí ta ni. Mind azo nál tal az új fel sõ ok ta tá si

rend szer szo ci á lis elõ nye i vel kap cso la to san nem túl bi za ko dó ak a szlo vén fel sõ ok ta -

tá si in téz mé nyek, te kint ve, hogy több mint 50%-uk nem vár kü lö nö sebb vál to zást,

és több sé gük úgy gon dol ja, hogy az ügy ér de ké ben ele gen dõ in téz ke dést tet tek.

(Crosier et al., 2007: 66.)

Az éle ten át tar tó ta nu lás kér dé se több szem pont ból is rend kí vül fon tos a szlo -

vén fel sõ ok ta tás ban. Egy részt a jö võ ben vár ha tó hall ga tói lét szám csök ke nés mi att a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek is ér de ke, hogy az ok ta tást több kor osz tály ra ki ter -

jesszék, más részt a gyor san vál to zó gaz da sá gi és mun ka erõ-pi a ci igé nyek tá masz ta -

nak ef fé le igényt. En nek ér de ké ben igye kez nek fej lesz te ni az együtt mû kö dést a

mun kál ta tók kal, ami re ed dig el sõ sor ban a mû sza ki te rü le te ken volt pél da, s ja ví ta ni

kí ván ják az eh hez szük sé ges ta nul má nyi le he tõ sé ge ket (pl. e-learning, táv ok ta tás,

ru gal ma sabb ta nul má nyi struk tú ra stb.). (Bo lo gna National Report, 2004–2005) Az

élet hos  szig tar tó ta nu lás ke re te i nek meg te rem té sé ben fon tos az elõ ze te sen meg -

szer zett, akár nem for má lis ta nu lás el is me ré sé nek le he tõ sé ge.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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FEL SÕ OK TA TÁS ÉS KU TA TÁS KAP CSO LA TA

Szlo vé ni á ban a leg több eu ró pai or szág hoz ha son ló an a ku ta tás erõ tel je sen kö tõ dik a

fel sõ ok ta tás hoz, azon be lül is az egye te mek hez. Ugyan is csak ez utób bi in téz mé -

nyek jo go sul tak dok to ri kép zé sek szer ve zé sé re, és meg kö ze lí tõ leg a ku ta tók har ma -

dát fog lal koz tat ják. Ugyan ak kor ma már leg alább ilyen je len tõ ség gel bír a ma gán -

szek tor, mely a ku ta tók 39 szá za lé ká nak nyújt meg él he tést, va la mint a K+F

hoz zá já ru lá sok ban is ez a szek tor ve zet, 67,3%-kal. A kor mány za ti szek tor a ku ta tók

31%-át fog lal koz tat ja, és 19,8%-ban ré sze se dik a ku ta tás-fej lesz té si költ sé gek bõl. A

fel sõ ok ta tá si szek tor a fi nan szí ro zás ban 30, il let ve 12,9%-kal vesz részt. Az ál la mi

ku ta tá sok 39,4%-át fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben vé gez ték. (Bo lo gna National Re-

port, 2004– 2005:7; Bo lo gna National Report, 2005–2007:21)

A ku ta tá sok ku ta tó cso por tok és ku ta tó köz pon tok szer ve ze ti ke re té ben zaj la -

nak. A Ljub lja nai Egye te men a 2005-ös Bo lo gna -je len tés sze rint 255, a Maribori

Egye te men 86 ku ta tó cso port mû kö dött. Emel lett az egye te mek, kü lö nö sen az

elõbb em lí tett ket tõ, ku ta tó köz pon tok ként is funk ci o nál nak. A nem egye te mi szek -

tor ban 47 ku ta tó köz pont ta lál ha tó, me lyek kö zül 18-at nem ze ti ku ta tó in té zet ként

tar ta nak szá mon. Az üz le ti szek tor is je len tõs ku ta tá si te vé keny sé get vé gez.

A ku ta tást, te kin tet tel an nak stra té gi ai je len tõ sé gé re az or szág fej lõ dé se és

ver seny ké pes sé ge szem pont já ból a fi a ta lok tá mo ga tá sá val is igye kez nek elõ se gí te ni.

Már 1985 óta nagy si ker rel mû kö dik a Fi a tal Ku ta tók Prog ram, amely nek kö szön he -

tõ en az ál la mi és köz szfé rá ban je len tõ sen meg fi a ta lo dott a ku ta tói tár sa ság. En nek

min tá já ra in dult el 2001-ben a Fi a tal Ku ta tók a Gaz da sá gért-prog ram, mely az üz le ti

szfé rá ban pró bál ja nö vel ni a PhD fo ko zat tal ren del ke zõk ará nyát. (Bo lo gna National

Report, 2005–2007:21)

AZ EU RÓ PAI DI MEN ZIÓ TÁ MO GA TÁ SA

A bo lo gnai fo lya mat egyik – ta lán leg fon to sabb – as pek tu sa a fel sõ ok ta tás nemzet -

közie sedésének a ke ze lé se, va la mint az eu ró pai fel sõ ok ta tás ver seny ké pes sé gé nek a

nö ve lé se. Szlo vé ni á ban mind ez szo ro san ös  sze kap cso ló dik az eu ró pai in teg rá ci ós fo -

lya mat tal, amely egy szer re je le nik meg ki hí vás ként és le he tõ ség ként a fel sõ ok ta tás

szá má ra. Az Eu ró pai Unió min den eset re szá mos for má ban tá mo gat ja az eu ró pai sz-

in tû pro jek te ket, a kö zös eu ró pai ta nul má nyi prog ra mo kat (pl. Erasmus Mundus).

Szlo vé ni á ban en nek az igény nek és le he tõ ség nek meg fe le lõ en, 2004-re meg te -

rem tet ték ezen prog ra mok sza bá lyo zá si ke re te it, és szá mos pro jekt ben részt is

vesz nek az óta szlo vén fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT BAN EL ÉRT ERED MÉ NYEK ÖS  SZEG ZÉ SE

A fen ti ek alap ján két lé nye gi meg ál la pí tás te he tõ a bo lo gnai re for mok ki vi te le zés ét

il le tõ en. Egy részt meg fi gyel he tõ – az EUA ál tal több al ka lom mal meg is ál la pí tott –

egy faj ta el lent mon dá sos ság, ami a bo lo gnai re for mok je len tõ sé ge és ki vi te le zé se kö zött

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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fe szül. A bi zony ta lan jog sza bá lyi kör nye zet és a ki for rat lan stra té gia, va la mint az

egye te mi struk tú rá ból szár ma zó prob lé mák je len tõ sen hát rál tat ják a re for mok ki vi -

te le zés ét, ame lyek rõl csak a kö vet ke zõ évek fej le mé nyei alap ján le het majd vég le -

ges kö vet kez te tést le von ni. En nek meg fe le lõ en most még ko rai len ne bár mit mon -

da ni, bár vár ha tó, hogy a bo lo gnai fo lya mat csak las san fog ja el ér ni a cél ját

Szlo vé ni á ban.

A KI SEBB SÉ GI FEL SÕ OK TA TÁS HELY ZE TE SZLO VÉ NI Á BAN

No ha a fen ti ek bõl ki de rült, hogy a bo lo gnai fo lya mat még na gyon az ele jén tart Szlo -

vé ni á ban, ér de mes né hány as pek tus ra rá vi lá gí ta ni, amely a ki sebb sé gi ok ta tás ra kü lö -

nös ha tás sal le het. Szlo vé nia nem ze ti sé gi leg rend kí vül he te ro gén tér ség ben fek szik,

me lyen be lül a ki sebb sé gek hely ze té nek ren de zé se el sõ ren dû kér dés. A 2002-es cen -

zus sze rint Szlo vé ni á ban a né pes ség 1,98%-át a szer bek, 1,81%-át a hor vá tok, 1,1%-át

a bos nyá kok al kot ják, de meg ta lál ha tók a ki sebb sé gek kö zött a ma gya rok (0,32%), az

ola szok (0,11%), az al bá nok (0,31%), a ma ce dó nok (0,2%), a mon te neg ró i ak (0,14%)

és a ro mák (0,17%) is. 

A fel sõ ok ta tás szint jén a ki sebb sé gi ok ta tást rend sze rint az egyes anya nyel vek -

hez kap cso ló dó, va la mint a ta nár kép zõ sza kok és prog ra mok ré vén biz to sít ják. Ezek

a kép zé sek és ta nul má nyi prog ra mok jel lem zõ en azok hoz a fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek hez kö tõd nek, ame lyek a ki sebb sé gek lak ta ré gi ók ban he lyez ked nek el. Így

Mariborban 1981 óta lé te zik ma gyar nyelv és iro da lom szak, míg a Ten ger mel lé ki

Egye te men fõ leg az olasz ki sebb sé gi igé nyek re van nak te kin tet tel. Ez utób bi egye -

te men lét re hoz ták a Nyel vi és Interkulturális Kom mu ni ká ció Köz pont ját, ami már

az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat tal hoz ha tó ös  sze füg gés be, s je len tõs ha tá sa le het a

ki sebb sé gek fel sõ ok ta tás ára. Az Eu ró pai Uni ón be lül a ha tár men ti együtt mû kö dé -

sek új di men zi ót nyer tek. A gaz da sá gi és tár sa dal mi kap cso la tok épí té sé ben a fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nyek ko moly sze re pet játsz hat nak egy részt a mo bi li tás, így az anya -

kö zös ség gel va ló kap cso la tok tá mo ga tá sá val, más részt kö zös együtt mû kö dé si

prog ra mok szer ve zé sé vel. Amen  nyi ben ké pe sek le bon ta ni a ké pe sí té sek el is me ré sé -

vel kap cso la tos aka dá lyo kat, az nagy lö kést ad hat na a ki sebb sé gi ne héz sé gek anya or -

szág ok ban va ló or vos lá sá nak. Jó pél da le het er re a Szom bat he lyi Egye tem ese te,

amely szá mos szlo vé ni ai ma gyar ta nárt kép zett, akik nek azon ban ko moly ne héz sé -

gek kel kel lett szem be néz ni ük az el he lyez ke dés kor. (Szíj ár tó, 2006:132)

Mind azo nál tal a ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás hely ze te nagy ban függ más, ál ta lá nos

tár sa dal mi tren dek tõl, így a már ko ráb ban em lí tett né pes ség csök ke nés tõl, va la mint

az adott ki sebb ség né pes sé gi ará nyá nak vál to zá sá tól. Töb bek kö zött ez a kulcs kér -

dés a ma gyar ki sebb ség ese té ben, amely je len tõs lét szám csök ke nést élt meg a ki -

lenc ve nes évek ben. Ez ve szé lyez te ti a ki sebb sé gi ok ta tás hely ze tét, hi szen meg fe -

le lõ lét szám hi á nyá ban meg is szûn het az adott ta nul má nyi prog ram. Rá adá sul a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a nem zet kö zi ver seny ben vár ha tó lag in kább a nagy nyel -

ve ket (pl. an gol, né met) fog ják elõ tér be he lyez ni, me lyek re fo lya ma to san nõ ni fog

az igény. Mind ezen szem pont ok fi gye lem be vé te le szük sé ges ah hoz, hogy ér té kel ni

le hes sen a bo lo gnai re form tény le ges ha tá sát.
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142 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:08 Page 142



*  *  *

A bo lo gnai re form ki vi te le zé sé vel kap cso lat ban je len leg szá mos ké tely és bi zony-

ta lan ság fo gal maz ha tó meg Szlo vé ni á ban. Ez azon ban nem egye di hely zet. A fel sõ -

ok ta tás re form ja min dig rend kí vül ké nyes kér dés, és te kin tet be vé ve a ha tá sá val

kap cso la tos bi zony ta lan sá go kat, nem meg le põ, ha sok aka dál  lyal szem be sül.

Szlo vé ni á ban mind ez rá adá sul – ha son ló an a töb bi volt ju go szláv ál lam hoz – az

egye te mek fragmentált szer ve ze té vel kap cso ló dik ös  sze, amely to váb bi ne héz sé ge ket

ered mé nyez a ki vi te le zés meg szer ve zé sé ben. Az év rõl év re vál to zó jo gi és in téz mé -

nyi kör nye zet sem te szi le he tõ vé a biz tos ter ve zést, és nö ve li a sze rep lõk kö zöt ti

bi zal mat lan sá got. Eb bõl ki fo lyó lag a bo lo gnai fo lya mat még na gyon az ele jén jár

Szlo vé ni á ban. A ne héz sé ge ket meg fe le lõ pár be széd és kom mu ni ká ció eny hít he ti,

ezért a tár sa dal mi per be széd nek rend kí vü li je len tõ sé ge le het a szlo vén fel sõ ok ta tá si

re form fo lya mat ban.
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Szol ár Éva

A bo lo gnai fo lya mat Ro má ni á ban

A ta nul mány a bo lo gnai fo lya mat ro má ni ai imp le men tá ci ó já nak tör té ne ti-po li ti kai

meg kö ze lí té sét tar tal maz za. Át te kin ti azo kat a tár sa dal mi, po li ti kai és kul tu rá lis vál -

to zá so kat, il let ve té nye zõ ket, ame lyek irá nyí tot ták és ér tel mez ték ezt a fo lya ma tot

or szá gos vagy in téz mé nyi szin ten. A ta nul mány el sõ ré sze a re for mot öve zõ vá ra ko zá -

sok és lég kör, va la mint a tör té ne ti gyö ke rek elem zé sé vel „fész ket rak” a bo lo gnai fo -

lya mat tény le ges be ve ze té sé vel já ró ki hí vá sok és vá la szok be mu ta tá sá nak. A vizs gá ló -

dás vo na lát vé gig az a cél ve ze ti, hogy meg ért sük, mi lyen egye di vá la szo kat

fo gal ma zott meg a ro má ni ai imp le men tá ció, il let ve ho gyan vál toz tak ezek az in téz -

mé nyek kö zött. Az elem zés for rá sa it el sõ sor ban a nor ma tí vák, ok ta tás po li ti kai do ku -

men tu mok, az ok ta tás po li ti kai po lé mi ák és a meg fi gye lé sek je len tet ték. Leg fon to -

sabb kö vet kez té sünk sze rint Ro má ni á ban a bo lo gnai fo lya mat tal az „eu ró pai

egye tem” so rá ba il lesz ke dõ tár sa dal mi in téz mé nyük vis  sza kap ta in teg rá ci ós funk ci ó -

ját, s en nek meg fe le lõ en a fel sõ ok ta tá si aktorok az es  szen ci á lis po li ti kai rend szer vál -

tás és az eu ró pai iden ti tá sunk meg szi lár dí tá sá nak le he tõ sé gét lát ják a re form ban.

A BO LO GNAI FO LYA MAT TÁR SA DAL MI ÉS KUL TU RÁ LIS

KON TEX TU SA

Az „eu ró pai egye tem” – 1945 utá ni funk ció vál tá sát meg elõ zõ en – Marga (2001a:165)

sze rint olyan tár sa dal mi in téz mény ként mû kö dött, amely az eu ró pai in teg rá ció egyik

leg fon to sabb mo tor ja volt. Ma ezt a sze re pét lát szik vis  sza kap ni, és er re vo nat ko zó vá -

ra ko zás öve zi Ro má ni á ban. Az europanizáció im po záns ok ta tás ügyi meg nyil vá nu lá sa a

bo lo gnai fo lya mat. A ro má ni ai ok ta tás po li ti kai dis kur zus úgy te kint a kü lön bö zõ ok ta -

tá si szek to ro kat érin tõ szer ke ze ti, tan ter vi, irá nyí tá si és fi nan szí ro zá si re for mok ra,

mint az es  szen ci á lis rend szer vál tás le he tõ sé gé re, a „múlt tal ter hes” rend sze rek

megváltoztasására. A fel sõ ok ta tá si re for mok ke re té be il lesz ke dõ bo lo gnai fo lya mat is

szim bo li kus po zí ci ót ví vott ki ma gá nak. A köz éle ti dis kur zus fo gal ma i ban a fel sõ ok ta -

tás re form ja olyan in téz mény rend szer ki épí té sét je len ti, amely re va ló di, fej lett eu ró -

pai de mok rá cia és pi ac gaz da ság épül het. Ugyan ak kor ez a fo lya mat a poszt szo ci a liz -

mus le zá rá sát és az eu ró pai in teg rá ci ó hoz va ló csat la ko zást je len ti. A re form jel ké pes

zász la ján olyan el ve ket ol vas ha tunk, mint egyen lõ esé lyek, ver seny ké pes ség, mo bi li -

tás, au to nó mia, mi nõ ség és ha té kony ság. 

A fel sõ ok ta tá si re form a kü lön bö zõ ér dek cso por tok tá mo ga tá sát el sõ sor ban a mi -

nõ ség ja ví tá sá nak cél já ból kap ja meg, más-más hang súl  lyal. Míg a köz pont ban mû kö dõ
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ér dek cso por tok (Ok ta tá si Mi nisz té ri um, par la men ti kép vi se lõk, rek to ri kon fe ren cia,

a re form imp le men tá ci ó já nak fe le lõ sei, szak ér tõk) ré szé rõl a mi nõ ség az el sõd le ges,

ad dig a he lyi tár sa da lom ré szé rõl ez csak má sod la gos. Ro má ni á ban és a Bal kán leg -

több or szá gá ban a re for mok tár sa dal mi tá mo ga tá sá nak biz to sí té ka, ha ab ban a kor rup -

ció és az „át po li ti zált ság” fel szá mo lá sát lát ják. A bo lo gnai fo lya mat így kap ér tel met

és el kö te le zõ dést a ro má ni ai tár sa da lom ban. 

Ha gyors ös  sze ha son lí tást vég zünk az el múlt év ti zed ben kez de mé nye zett szek -

tor szin tû ok ta tá si re for mok kö zött, ak kor ar ra a kö vet kez te tés re ju tunk, hogy a fel sõ -

ok ta tá si re form nem csak több, jobb és mû kö dõ de mok rá ci át ígér, a restruktúrálás ma ga

is de mok ra ti ku sabb lég kör ben zaj lik (el len tét ben a pár hu za mos köz ok ta tá si és szak -

kép zé si re form mal). Az elõb bit a több nyi re ered mé nyes tár sa dal mi és po li ti kai pár be -

széd, az utób bi a kat in kább an nak el ma ra dá sa, fe lü le tes pro pa gan da jel lem zi. Azok ban

a tár sa dal mi kép ze tek ben te hát, ame lyek kel a re for mok fe lõl gon dol kod nak, az egyi -

ket de mok ra tiz mus, míg a má si kat épp en nek az el len ke zõ je jel lem zi, pe dig ez is, az

is ugyan azt ígé ri. En nek ma gya rá za tát ma ga az aka dé mi ai és fel sõ ok ta tá si kö zeg je -

lent he ti, amely nem csak ér tõ mó don ké pes ér vé nye sí te ni ér de ke it, de je len tõs vé tó -

pon tok kal és „konf lik tus ké pes ség gel” van fel ru ház va. A bo lo gnai fo lya mat imp le men -

tá ci ó ja több és több fé le ko a lí ció meg kö té sét ered mé nyez te, mint a köz ok ta tá si

re form, s ezek is jó részt a szer ke zet át ala kí tás mo tor ja ként, sem mint aka dá lya ként

szol gál nak. Az egyet len per ma nen sen je len lé võ konf lik tus te rü let a fel sõ ok ta tás és a

ku ta tás fi nan szí ro zá sá nak szín vo na la és mód ja.

A ro má ni ai fel sõ ok ta tás szer ke zet át ala kí tá sá nak ösz tön zõi kö zött meg kell em lí -

te nünk az ex pan zi ót és az ez zel pár hu za mo san fel lé põ for rás hi ányt. Mind ez ége tõ és

na pi ren di kér dés sé az 1989-es rend szer vál tást kö ve tõ en vált. Ke ze lé se már a neo li be -

rá lis ok ta tás po li ti ka ér tel me zé sé ben zaj lott. 

Ro má nia – in teg rá ci ós szán dé ká nak meg fe le lõ en – kö vet te az eu ró pai uni ós ok -

ta tás po li ti kák trend je it, és 1999-ben alá ír ta a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot. Az Eu ró pai Fel sõ -

ok ta tá si Tér ség ré szé vé kí ván vál ni: ha son ló vá és kom pa ti bi lis sé te szi kép zé si struk -

tú rá ját, ki ala kít ja az egyen lõ hoz zá fé rés és a mi nõ ség biz to sí tás ke re te it, biz to sít ja a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ját és de mok ra ti kus irá nyí tá sát. A re form elõ ké -

szí té se még Ro má nia tár sult eu ró pai uni ós tag sá ga ide jén, az 1999–2004-es idõ szak -

ban el kez dõ dött. A cé lok meg va ló sí tá sa je len leg is zaj lik, ami 2008-ban az új fel sõ ok -

ta tá si tör vény ki ala kí tá sá nak fej le mé nyét je len ti.

A bo lo gnai fo lya mat az egy sé ge sü lés fe lé hajt ja az eu ró pai or szá gok fel sõ ok ta tá -

sa it, de az zal, hogy az Eu ró pai Unió a fel sõ ok ta tás-po li ti kák ki ala kí tá sát meg hagy ja

nem ze ti ke re tek kö zött, le he tõ sé get te remt a sa já tos nem ze ti és in téz mé nyi ér tel -

me zé sek re. Már pe dig ke vés olyan kul tú ra-ér zé keny szek tor van, mint ami lyen az ok -

ta tás vagy kö ze lebb rõl a fel sõ ok ta tás, ahol rekontextualizálásra ke rül het nek a köl -

csön zött ok ta tás po li ti kák. A nem ze ti és in téz mé nyi szin tû imp le men tá ció so rán

„románosíthatják” a bo lo gnai fo lya ma tot. Az eu ró pai uni ós ok ta tás po li ti kák egyik esz -

mé je az „egy ség a sok szí nû ség ben”: a ro má ni ai bo lo gnai re form pe dig egy iga zán sok -

szí nû kul tu rá lis és in téz mé nyi tér ben zaj lik, s a nem zet kö zi és nem ze ti szin tû nor -

ma tí vák ban a he lyi szint min dig meg ta lál ja azt a te ret, amely ben „kul tú rá ját”

ér vé nye sít he ti. Szá munk ra te hát az alap ve tõ kér dés, hogy mi lyen kü lönb sé ge ket és
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ha son ló sá go kat hoz lét re a fel sõ ok ta tás szer ke zet át ala kí tá sá nak re form ja eb ben a kon -

tex tus ban; mi lyen egyé ni vá la szok szü let nek or szá gos vagy in téz mé nyi szin ten.

FEL SÕ OK TA TÁS 1989 ELÕTT

A ro má ni ai vagy a je len le gi Ro má nia te rü le tén meg va ló su ló fel sõ ok ta tá si re for mok

tör té ne tét mint az egy mást vál tó ok ta tás po li ti ka-köl csön zé sek tör té ne tét néz zük

(fran cia és né met, szov jet és eu ró pai uni ós), amely nek kö vet kez té ben a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek ma gu kon hor doz zák az egy mást vál tó és ki egé szí tõ egye tem-mo del lek

je gye it. 

A múlt szá zad el sõ fe lé nek szek tor re form jai az ún. nem ze ti re for mok so rá ba il -

lesz ked nek, tör té ne tük re cep ció tör té net, de még min dig a hum bold ti vagy a na pó le o ni

mo dell fi lo zó fi á já ban gon dol kod va. Cristea (1996:11) sze rint a fo lya ma tot (1) a meg ké-

sett ség; (2) a makrostrukturális vál to zá sok hoz va ló ké sei al kal maz ko dás; (3) a spon tán

kez de mé nye zé sek, il let ve a ter ve zés hi á nya; (4) a rend szer rész le ges vál toz ta tá sai –

pél dá ul csak tar tal mi vagy csak szer ke ze ti re for mok – jel le mez ték. Az 1945–1950-es

évek re form ja i nak hom lok te ré ben a szél sõ sé ges „ál la mo sí tás” állt, Hrubos ter mi no ló -

gi á já ban a ro má ni ai fel sõ ok ta tás ra di ká lis na pó le o ni tí pu sú vá vált, de még min dig

kon ti nen tá lis ke re tek kö zött mo zog. (Hrubos, 2003:15–16)

Az ok ta tás po li ti ka-köl csön zés ha gyo má nya it foly tat va az 1945–1989 kö zöt ti idõ -

sza kot a szov jet fel sõ ok ta tá si el kép ze lé sek ha tá roz ták meg. Je len tõs vál to zást a sza ko -

sí tott és a po li tech ni kai in téz mé nyek (Bu ka rest, Jász vá sár és Te mes vár) meg je le né se

ho zott a tu do mány egye tem mel szem ben, ugyan ak kor a rend szert a tan terv, az irá nyí -

tás és a fi nan szí ro zás fe let ti erõs ál la mi és ide o ló gi ai kont roll jel le mez te. A fel sõ ok ta -

tá si rend szer du á lis volt, ahol a ta nul má nyi idõ 3–6 év kö zött vál to zott. A mû sza ki ok -

ta tás volt az egyet len, amely már ak kor két szin tû vé vált, ugyan ak kor ve gyes

in téz mé nyek kel is ta lál ko zunk, kü lö nö sen az újon nan ala pí tot tak kö zött. Ugyan ak kor

a szov jet mo dell jel lem zõ i nek ér vé nye sü lé sét je len tet te a ku ta tás és az ok ta tás kü -

lön vá lasz tá sa, va gyis a ku ta tás át he lye zé se az egye te mek tõl el kü lö nült, füg get len ku ta tó -

he lyek re. A meg ké sett ség mi att épp ak kor vet ték ki a ke zük bõl a ku ta tás és a tu do -

má nyos ered mé nyek át adá sá nak le he tõ sé gét, ami kor ra a ku ta tó egye te mek

meg gyö ke re sed tek vol na. Ez zel év ti ze dek re elõ re nyú ló lé pés hát rányt ered mé nyez tek
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a ro má ni ai tu do má nyos élet ben (az in téz mé nyek és a sze rep kö rü ket új ra ér tel mez ni

kény sze rü lõ ok ta tók a bo lo gnai re form be ve ze té sé vel és a ku ta tás egye te mek re tör té nõ

vis  sza he lye zé sé vel ne he zen tud nak meg küz de ni).

A ’70-es évek ben meg je len tek a ve gyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ha gyo má nyos

egye te mi és fõ is ko lai kép zés sel. Eb ben az idõ szak ban a fel sõ ok ta tást két fon to sabb

tör vény sza bá lyoz ta: az 1968-as Ok ta tá si tör vény és az 1970-es évek ben meg hir de tett

ún. „kul tu rá lis for ra da lom” után ke let ke zett 1978-as Ok ta tá si tör vény. Az 1980-as

évek gaz da sá gi krí zi se elõ tér be hoz ta az ex pan zió men  nyi sé gi kér dé se i vel szem ben a

mi nõ sé gi meg ol dá sok irán ti igényt. Eb ben az idõ szak ban ra di ká li san le csök ken tet ték

a be is ko lá zá si szá mo kat, ez jó részt csak a po li tech ni kai kép zés ben ma radt ma ga san,

nem utol só sor ban azért, mert a kor tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lõ dé sé nek meg fe le lõ en

el sõ sor ban a szak kép zés él ve zett pri o ri tást.

Az utób bi év ti zed fej le mé nyei a „mo dern egye tem” vagy a kö zép ko ri egye tem -

esz mény hez va ló vis  sza té rés ként ér tel mez he tõ ek, mi köz ben az ál lam fel sõ ok ta tá si

sze rep vál la lá sa az ex pan zió és a gaz da sá gi krí zi sek kény sze re alatt át ala kult. A vál to -

zá sok jel sza vai: au to nó mia, ver seny, mi nõ ség, ha té kony ság és pi a co sí tás. Az ál lam sze -

re pe: audit, mi nõ ség biz to sí tás és akkreditáció. (Stoian, 1976:278–285; Educaţia…,
1978:152–187; Stanciu, 1995:317–340; Cristea, 1996:12)

FEL SÕ OK TA TÁ SI RE FOR MOK A BO LO GNAI FO LYA MAT

ELÕTT

A ro má ni ai rend szer vál tást kö ve tõ en ti zen egy ok ta tá si mi nisz ter vál tot ta egy mást, a

fel sõ ok ta tá si re form tény le ges be ve ze té sé ig tíz. Gyak ran éri az a vád a köz pon ti fel sõ -

ok ta tás-irá nyí tást a fel sõ ok ta tás kü lön bö zõ aktorai ré szé rõl, hogy kép te len meg va ló sí -

ta ni egy ko he rens, szisz te ma ti kus és át gon dolt re for mot. Az ok ta tás ügy bel sõ sze rep -

lõi kö zöt ti vi ták és ér dek el len té tek va ló ban ezt köz ve tí tik, de a fo lya ma tok mé lyebb

elem zé se né mi képp cá fol ni lát szik ezt. A kö zép tá vú re form kon cep ci ó kat szen te sí tõ

ok ta tás ügyi tör vé nyek bõl egy ko he ren sen fel épü lõ vál to zás tû nik ki, ezt nem a bel sõ,

ha nem az olyan kül sõ sze rep lõk, mint az Eu ró pai Bi zott ság, UNESCO és Vi lág bank

biz to sít ják, s nem utol só sor ban épp a fel sõ ok ta tás-ku ta tó UNESCO–CEPES ro má ni -

ai je len lé te. Az zal együtt hogy a fel sõ ok ta tá si rend szer re form ja so rán sok szor ta lál -

koz hat tunk bi zony ta lan ko dás sal és egy más nak el lent mon dó dön té sek kel. 

Birzea (1994, 1996) sze rint a posztszocialista or szá gok ban le zaj ló re for mok négy

tí pu sát le het meg kü lön böz tet ni: kor rek ci ós, mo der ni zá ci ós, struk tu rá lis és szisz te ma -

ti kus. A ro má ni ai fel sõ ok ta tás re form já nak el sõ sza ka sza köz vet le nül az 1989-es rend -

szer vál to zás után kez dõ dött a po li ti kai indoktrináció ál tal át ha tott tar ta lom és tan terv

meg tisz tí tá sá val, majd ezt kö vet te a ta ní tá si mód sze rek és az ok ta tá si stan dar dok mo -

der ni zá ci ó ja, a cent ra liz mus és a po li tech ni kai ok ta tás le bon tá sa. Ugyan ak kor, ez zel

pár hu za mo san tör tént a pe da gó gi ai sze mély zet át vizs gá lá sa és a po li ti kai rend õr ség -

hez tar to zók el tá vo lí tá sa. (Birzea, 1996:99; Nicolescu, 2002:92) A má so dik, mo der ni -

zá ci ós sza kaszt már a Nyu gat hoz va ló fel zár kó zá si po li ti kák jel le mez ték, amely leg in -

kább Ecaterina Andronescu és Andrei Marga 1997–2001 kö zöt ti mi nisz ter el nök sé ge

alatt bon ta ko zott ki. Ki sebb ki ha gyást kö ve tõ en – Alexandru Athanasiu mi nisz ter el -
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nök sé ge ide jén –, 2004-ben a struk tu rá lis re for mok sza ka szá ba lép tünk, ami kor el -

kez dõ dött a fel sõ ok ta tás tör vény ke zé sé nek, irá nyí tá sá nak, a ta nár kép zés nek és a mi nõ  -

ség el len õr zés nek az át ala kí tá sa az eu ró pai tren dek nek (Bo lo gnai Nyi lat ko zat) meg fe le -

lõ en a fel sõ ok ta tás szisz te ma ti kus re form já nak elõ ké szí té se kép pen a rend szer bel sõ

lo gi ká ja és ural ko dó pa ra dig má ja es  szen ci á li san meg vál to zik. 

A bo lo gnai fo lya mat sem mi képp sem ke zel he tõ elõz mé nyei nél kül, va gyis fon tos

szám ba ven ni az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség hez va ló csat la ko zá sunk gyö ke re it is.

A fon to sabb ese mé nyek ál tal ge ne rált vál to zá so kat kü lön bö zõ és egy más ra épü lõ sza ka -

szok ként te kint jük.

LI BE RA LI ZÁ CIÓ, PRI VA TI ZÁ CIÓ, DE RE GU LÁ CIÓ (1989–1995)

A fel sõ ok ta tá si tör vény ke zés új ge ne rá ci ó já nak „el sõ fecs ké je” a mi nõ ség biz to sí tás ra

(akkreditációra) és a dip lo mák el is me ré sé re vo nat ko zik, amely a fi a tal de mok rá cia

egyik el sõ fel sõ ok ta tá si ki hí vá sa mi att szü le tett Liviu Maior mi nisz ter el nök sé ge

alatt. A mi nõ ség biz to sí tás ál la mi fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben ala kul meg a Nem -

ze ti Aka dé mi ai Ér té ke lõ és Akkreditációs Ta nács (Consiliului Naţional de Evaluare Aca-
demică şi Acreditare – CNEAA), amely nek mun ká já hoz tör vé nyi ke re tet a Fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek akkreditációjának és a dip lo mák el is me ré sé nek 88/1993 szá mú tör vé nye

(Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea
diplomelor) biz to sít. A CNEAA kor mány za ti hi va tal ként mû kö dött és a Kép vi se lõ ház -

nak volt alá ren del ve egé szen a 2005-ös meg szün te té sé ig. A Ta nács tag jai az ál la mi

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel sõ ve ze té sé bõl ke rül tek ki, aki ket po li ti kai pár tok de le -

gál tak; mun ká juk retroaktív jel le gû volt, s a tör vén  nyel meg ka pott fel ha tal ma zá sok

te kin te té ben a már ki adott dip lo mák el is me ré sé re is vo nat ko zott. Jog alap ja azon ban

ar ra, hogy mû kö dé si en ge dél  lyel nem ren del ke zõ in téz mé nye ket meg szün tes sen,

nem volt, mind ös  sze fi gyel mez tet het te õket ar ra vo nat ko zó an, hogy füg ges  szék fel a

be is ko lá zá so kat, de nem kény sze rít he tett. A Ta nács ke zé ben tu laj don kép pen ko mo -

lyabb szank ci ós esz közt a dip lo mák el is me ré sé nek el uta sí tá sa je len tett.

A fel sõ ok ta tá si mi nõ ség biz to sí tás irán ti igényt az ex pan zi ós da gály és az in téz -

mény ala pí tá si li be ra li zá ció hoz ta lét re. Köz vet le nül a transz for má ció el sõ pe ri ó du sá -

ban, Ro má ni á ban nagy szá mú ma gán-fel sõ ok ta tá si in téz ményt, va la mint ál la mi kart

ala pí tot tak, ki elé gít ve a tár sa da lom egy re nö vek võ is ko lá zá si igé nyét. Azon ban a pri va -

ti zá ci ós és li be ra li zá ci ós fo lya mat tör vé nyi ke re tek nél kül rö vid idõn be lül át lát ha tat -

lan ná és el len õriz he tet len né vált, ezt a fo lya ma tot a 88/1993-as tör vén  nyel kí ván ták sz-

a bá lyoz ni és az akkreditációval a mi nõ sé gi ga ran ci á kat ki kény sze rí te ni. Köz ben az

Ok ta tá si Mi nisz té ri um, a nem zet kö zi szer ve ze tek (el sõ sor ban a Vi lág bank) és az UN-

ESCO–CEPES szak ér tõi el kezd ték ki dol goz ni a ro má ni ai ok ta tás re form já nak stra té -

gi á ját, ami 1993-ra ké szült el („A ro má ni ai fel sõ ok ta tás re form já nak irány el vei”). 
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1995–2001: TÖR VÉNY KE ZÉ SI REND SZER VÁL TÁS AZ OK TA TÁS ÜGY BEN: 

A NÉGY EGYE TEM SZÖ VET SÉ GE

A fi a tal de mok rá cia fel sõ ok ta tá si in téz mény rend sze rét 1995-ig né hány kor mány ren -

de let s a már em lí tett akkreditációs tör vény mel lett a ha tály ban lé võ 1978-as újabb

át fo gó Ok ta tá si tör vény sza bá lyoz ta. A 84/1995 Ok ta tá si tör vény azon ban le zár ta a

transz for má ció kor rek ci ós pe ri ó du sát, és ki ala kí tot ta az ok ta tá si rend szer vál to zás jo gi

alap ja it, il let ve szen te sí tet te az ok ta tá si re form hos  szú tá vú kon cep ci ó ját. Ez zel pár -

hu za mo san egy re több nem zet kö zi fó ru mon (pél dá ul az Eu ró pai Egye te mek Szö vet -

sé ge és az Eu ró pai Bi zott ság ren dez vé nyei) fe je zik ki a ro má ni ai ok ta tás po li ti ku sok

és rek to rok az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tren dek hez va ló fel zár kó zás irán ti szán dé ku kat.

A rek to rok és pro fes  szo rok ma guk kal hoz ták Ro má ni á ba a nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si

fó ru mok ról az eu ró pai ös  sze tar to zás szel le mi sé gét, és egy re ve he men seb ben dol goz -

tak egy-egy egye tem (pél dá ul a ko lozs vá ri Babeş-Bolyai Tu do mány egye tem, a jász vá -

sá ri „Ioan Cuza” Egye tem, a Bu ka res ti Egye tem és a te mes vá ri egye tem) tan terv ének

ös  sze han go lá sán, va la mint nemzetköziesítésén. Ugyan ezen egye te mek (az ún. UNI-

VERSITARIA-konzorcium) lesz nek ké sõbb a bo lo gnai fo lya mat el sõ al kal ma zói és va -

ló sá gos „mo tor jai” a ro má ni ai fel sõ ok ta tás ban. 1997 után két re for mer és eu ro pé er ok -

ta tá si mi nisz ter (Andrei Marga és Ecaterina Andronescu) alatt ez az új fel sõ ok ta tá si

klí ma és pa ra dig ma lett meg ha tá ro zó. 

Az 1995-ös ok ta tá si tör vény ki mond ta az in téz mé nyi au to nó mia el vét, amely jog -

ala pot adott a már ko ráb ban is meg lé võ önnálósulási kez de mé nye zé sek nek. Le he tõ vé

tet te, hogy min den fel sõ ok ta tá si in téz mény ki dol goz za sa ját fej lesz té si ter vét, ugyan -

ak kor nem ha tá roz ta meg, hogy pon to san mi re van jog alap ja a fel sõ fo kú in téz mé nyek -

nek (a tan ter vet pél dá ul to vább ra is köz pon ti lag kont rol lál ták). A fön tebb em lí tett

egye te mek, me lyek a ro má ni ai fel sõ ok ta tá si rend szer vál tás leg fon to sabb in téz mé -

nyei, meg pró bál ták ki hasz nál ni az au to nó mia dek la rá lá sa ál tal nyert te ret, de a tör -

vény hi á nyos sá gai mi att szem be ke rül tek a mi nisz té ri um mal és a töb bi fel sõ ok ta tá si

in téz mén  nyel. 

1998-ban az in téz mé nyek kon zor ci u mot ala pí tot tak an nak ér de ké ben, hogy ösz  -

sze han gol ják tan ter vü ket nem csak egy más sal, ha nem az eu ró pai egye te mek kel is,

hogy ez zel elõ se gít sék a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tást. 1999-ben be ve zet ték a kredit -

rendszert, egy sé ge sí tet ték a kreditek el nye ré sé nek gya kor la tát (az Erasmus-program

ke re té ben jó val ko ráb ban, 1989-tõl al kal ma zás ban volt az ECTS), és ki ala kí tot ták inf -

rast ruk tu rá lis alap ját. Itt azon ban meg kell em lí te ni, hogy a kreditek köl csö nös el is -

me ré se csak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zött lét re jö võ kon zor ci u mok ese té ben ér -

ten dõ, s ott sem volt zök ke nõ men tes (pél dá ul fõ is ko lai ka rok és egye te mek kö zött).

Ro má ni á ban a lé te zõ 49 ál la mi és 80 ma gán-fel sõ ok ta tá si in téz mény kö zött alig mû -

kö dik a kredittranszfer in téz mé nye és a dip lo mák köl csö nös el is me ré se. Az em lí tett

négy egye tem pél dá ul zárt szö vet ség ként, csak egy más kreditjeit is me ri el. A kredi -

tek kel kap cso lat ban ugyan ak kor már ak kor fel me rült – és ez a prob lé ma még az óta

sincs meg old va –, hogy a kredit el nye ré sét nem a hall ga tó mun ká ja, ha nem az óra -

szám ok ha tá roz zák meg. Az ECTS kí sér le ti be ve ze té se is ar ra fi gyel mez te tett, hogy

az egyes ka rok és fel sõ fo kú in téz mé nyek ese té ben nem át lát ha tó a kreditszerzés gya kor -
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la ta, de en nek el le né re nem tör tén tek elõ re lé pé sek, ami egy szer re ve szé lyez te ti a

ver ti ká lis és ho ri zon tá lis mo bi li tást. 

Marga mi nisz ter el nök sé gé ig a mi nõ ség, ver seny ké pes ség és tel je sít mény kér dé -

sé ben sem tör tén tek je len tõs elõ re lé pé sek, bár a rek to rok fo lya ma to san ezen kér dé sek

tár gya lá sát szor gal maz ták. 1998-tól kez dõ dõ en ke rült na pi rend re a mi nõ ség biz to sí tás

jo gi alap já nak ki ala kí tá sa (Proiectul legii asigurării calităţii învăţământului), amely nek nor -

ma tív tá mo ga tá sá ra kor mány ren de let (Ordonanţa pivind asigurarea cali tăţii) je lent meg.

Ezt a Kép vi se lõ ház el is fo gad ta, ám a Sze ná tus ban meg bu kott, s a 2001-es kor mány -

vál tás sal min den ad dig meg tett jog sza bá lyi lé pést el tö röl tek. 

Eb ben az idõ szak ban a rek to ri kon fe ren ci ák fo lya ma tos vi ta té má ja volt a be is ko lá zás

mér té ke és mód ja. A kü lön bö zõ aktorok két tá bor ra osz lot tak, ahol az egyik a li be ra li zá -

ciót sür get te, mi sze rint fel kell szá mol ni az ak ko ri fel vé te li vizs ga rend szert, és a ka rok ke -

zé be kell ad ni a dön tést ar ra néz ve, hogy hány hall ga tót is ko láz nak be. A 84/1995-ös tör -

vény ugyan is a mi nisz té ri um ke zé ben tar tot ta a dön tést (58. cik kely). A má sik tá bor

vi szont a fel vé te li vizs gák meg tar tá sa mel lett ér velt, mi vel eb ben lát ta a tel je sít mény

biz to sí té kát. Ugyan ak kor a ver seny ké pes egye te mek rek to rai po zí ci ó juk nak meg fe le -

lõ en az in téz mé nyek kö zöt ti ver seny mel lett áll tak ki, szor gal maz va, hogy ves sék el a

tör vény ál tal su gallt egalitarizmust, és épít sék be a tör vény ke zés be is (a re form stra té -

gi ák ban kez det tõl fog va ben ne volt) a tel je sít mény ala pú fi nan szí ro zást, ami vel fel sõ -

ok ta tá si „pi ac tisz tí tást” ge ne rál hat nak. Marga mû kö dé se alatt 1999-ben be ve zet ték a

fej kvó tás fi nan szí ro zást, pi a co sí tot ták a fel sõ ok ta tást, és az ál la mi in téz mé nyek al ter -

na tí vá ja ként sta bi li zál ták a ma gán egye te mek hely ze tét. 

Ezen idõ szak lé nye ges lé pé sé nek te kint he tõ a Bo lo gnai Nyi lat ko zat 1999-es alá írá -

sát kö ve tõ en a 2000-ben ho zott 2. kor mány ren de let: a mes te ri kép zés re va ló át té rés

le he tõ vé té te le, il let ve az ide gen nyel ven tör té nõ ok ta tás be ve ze té se. A mes te ri kép zés re

vo nat ko zó ren de let tel tu laj don kép pen el kez dõ dött a li ne á ris kép zé si struk tú rá ra va ló át -

té rés. A fo lya mat a kor mány vál tás sal és az ok ta tá si mi nisz ter sze mé lyé nek vál to zá sá val

meg tört. A mes te ri kép zés meg szer ve zé se jog alap nél kül ma radt egé szen 2004-ig. 

Ös  sze gez ve a 1995–2004 kö zöt ti idõ sza kot azt a kö vet kez te tést von hat juk le,

hogy a fel sõ ok ta tá si re form stra té gi ák és dek la rált cél ja ik szel le mi sé ge (A fel sõ ok ta tás

és tu do má nyos ku ta tás re form stra té gi á ja – Proiectul Învăţământului Superior şi Cercetării
ªtiinţifice Universitare, 1997) a „bo lo gnai re form” elõ ké szí té se képp ér tel mez he tõ ek,

míg az ez zel pár hu za mo san meg szü le tõ ok ta tá si tör vény jó val kon zer va tí vabb ál lás -

pon tot kö ze lít meg, nem vagy csak rész ben szen te sí tet te a re form szán dé ko kat.

A BO LO GNAI FO LYA MAT

A bo lo gnai fo lya mat hos  szú múlt ra te kint vis  sza a ro má ni ai fel sõ ok ta tás ban, hi szen

szá mos re form kez de mé nye zés elõz te meg a 2005/06-os tan év ben tény le ge sen be ve -

ze tett szisz té mát. Az új rend szert Az egye te mi kép zés meg szer ve zé sé rõl szó ló

288/2004-es szá mú tör vény (Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare)
és Az egye te mi alap kép zés meg szer ve zé sé rõl szó ló 88/2005-ös szá mú kor mány ren de -

let (Hotărârea de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă) ha -

tá roz ta meg a kö vet ke zõ el vek alap ján:
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� egye te mi au to nó mia és de cent ra li zá ció a ro má ni ai fel sõ ok ta tá si in téz mény rend -

szer bel sõ ko he ren ci á já nak meg õr zé sé vel;

� az ok ta tá si kí ná lat és a mun ka erõ-pi a ci el vá rá sok ös  sze han go lá sa a tár sa dal mi

igé nyek nek meg fe le lõ en;

� a ro má ni ai fel sõ ok ta tás ös  sze han go lá sa az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség gel:

� együtt mû kö dés szor gal ma zá sa a mi nõ ség biz to sí tás te rén;

� a kép zés át lát ha tó sá gá nak és köl csö nös el is me ré sé nek promoválása;

� a há rom szin tû fel sõ fo kú kép zés be ve ze té se (BA + MA és PhD = 3+2+3);

� az ECTS ál ta lá nos sá té te le;

� a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tást elõ se gí tõ esz kö zök al kal ma zá sa.

A fo lya mat imp le men tá ci ó ját el sõ sor ban az eu ró pai ok ta tás po li ti kai do ku men tu -

mok ha tá roz zák meg, ugyan is ro má ni ai szin ten nem ké szült imp le men tá ci ós stra té -

gia, sem ha tás ta nul mány a vár ha tó kö vet kez mé nye ket il le tõ en, csak a tör vény ke zés -

ben be kö vet ke zett vál to zá sok nyo mon kö ve té se alap ján tud juk ér tel mez ni a re form

me ne tét. Meg va ló sít ha tó sá gi stra té gi ák – szem ben az or szá gos szint tel – az in téz mé -

nyek leg több jé ben ki dol go zás ra ke rül tek, el sõ sor ban a tu do mány egye te me ken.

A TU DO MÁ NYOK KÖZ TÁR SA SÁ GA

Az al kot mány (32. cik kely, 6. be kez dés) és az 1995. évi Ok ta tá si tör vény több szö rö sen

is ga ran tál ja az egye te mi au to nó mi át és az aka dé mi ai sza bad sá got. Az aka dé mi ai szfé -

ra jól ki ve he tõ re to ri ká ja sze rint a kor mány zat az ok ta tás po li ti kai do ku men tu mok so -

rai kö zé rej ti a „szo ci a liz mus szel le mi sé gét”, és meg akar ja tar ta ni sa ját ke zé ben –

leg alább egy ré szét – a dön té si ha ta lom nak. A ro má ni ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

egy ré szé ben – a na pó le o ni mo dell kul tú rá já ban „föl ne vel ke det tek ben” – azon ban az

etitatizmus és a partikuralizmus év szá za dos múlt ra te kin te nek vis  sza (lé nye gé ben

na gyobb au to nó mia-ta pasz ta lat tal el sõ sor ban csak a né met szel le mi sé gû er dé lyi egye -

te mek ren del kez nek), s nem a kö zel múlt je gye it hor doz za ma gán, mint aho gyan azt

ne ki tu laj do nít ják. A köz igaz ga tás ki épü lé sé vel a cent ra li zá ció és a rész le tes sza bá lyo -

zott ság to vább erõ sö dött, de szem ben az er dé lyi in téz mé nyek kel, ala ku lá suk tól kezd -

ve je len volt. Ma a bo lo gnai re for mok au to nó mia-cél ja i nak tá mo ga tá sa (pél dá ul a par-

tikurális ér dek ér vé nye sí tés fel szá mo lá sa, a fe lül rõl le fe lé ki épü lõ re for mok el ve té se)

épp az ezen lo gi ka sze rint fel épült fel sõ ok ta tás-kul tú rák el ve té sét je len ti. Sa já tos ve -

tü le te en nek a szel le mi ség nek az, hogy az egye te mi szfé ra a je len le gi au to nó mia-kér -

dé se ket il le tõ tör vé nyi alul sza bá lyo zott ság gal szem ben fo lya ma to san a rész le tes s

min den te rü let re ki ter je dõ sza bá lyo zás ki ala kí tá sa mel lett ér vel. Míg a játsz ma má sik

sze rep lõ je (a köz pon ti fel sõ ok ta tás-irá nyí tás) igyek szik ezt fi gyel men kí vül hagy ni és

meg tar ta ni a rend szer partikuralizmusát, il let ve sa ját örö költ dön té si ha tal má nak leg -

alább egy ré szét.

A 2004-ben el kez dõ dött vál to zá sok azon ban Marga li be rá lis ok ta tás po li ti kus sze -

rint (2006:338) bár a de cent ra li zá ció és in téz mé nyi au to nó mia dek la rált el ve i re hi vat -

koz va tör tén nek, a tény le ges in téz ke dé sek a cent ra liz mus vis  sza ál lí tá sát jel zik, ami

nem csak a fel sõ ok ta tás re form já nak gát ja, de a kor rup ció me leg ágya is. Itt le het meg -
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em lí te ni azt a ro má ni ai gya kor la tot, mi sze rint a mi nisz té ri um ha tá roz za meg és hagy ja

jó vá a kép zé si te rü le te ket és specializációkat, ami más or szá gok gya kor la tá ban is me -

ret len, ugyan is en nek ki ala kí tá sa au to nóm és szak mai bi zott sá gok fel ada ta és nem a

mi nisz té ri u mé (az Ok ta tá si Mi nisz té ri um a kép zé si te rü le tek ra ci o na li zá ci ó já val

2006-ra a meg lé võ 369 specializációt 66-ra csök ken tet te). Ugyan ak kor a kép zé sek

éven kén ti jó vá ha gyá sa des ta bi li zál ja az egye te me ket, és meg aka dá lyoz za a hos  szú tá -

vú ter ve zés ki ala kí tá sát an nak el le né re, hogy ez az egye te mi au to nó mia ré sze len ne.

A cent ra li zá ció és in téz mé nyi au to nó mia kö zöt ti in ga do zást tá maszt ja alá Reisz

(2006:73–74) ta nul má nya a ro má ni ai fel sõ ok ta tás ról, aki Marga-hoz ha son ló an a szo ci -

a liz mus to vább élé sé rõl be szél, a fel sõ ok ta tá si re for mo kat pe dig úgy te kin ti, mint a

de mok rá ci á ra va ló át té rést. Reisz (2006:82) sze rint az Ok ta tá si Mi nisz té ri um a szo ci -

a liz mus alatt nem sze rez he tett ta pasz ta la to kat a felelõsségmegosztásról, hi va tal no kai

pe dig to vább ra is sa ját ke zük ben akar ják tar ta ni a dön té si ha tal mat. Reisz ál lás pont ja

sze rint a ro má ni ai fel sõ ok ta tás a cent ra liz mus és au to nó mia kö zött mo zog. Ezt tá -

maszt ja alá az a játsz ma, ami kor a köz pon ti fel sõ ok ta tás-irá nyí tás dek la rál tan dön té si

ha tal mat biz to sít, de más csa tor ná kon ke resz tül vis  sza von ja azt. Az egye te mek önál -

ló an ki ala kít hat ják Char tá ju kat, amely alap ján meg szer vez he tik az in téz mény bel sõ

éle tét és sa ját fej lesz té si ter vük nek meg fe le lõ en hasz nál hat ják fel pénz ügyi for rá sa i -

kat, il let ve tu laj do na ik fe lett sza ba don ren del kez nek. 

A kép zé si rend szer át ala kí tá sa után 1, majd 2 év vel új fel sõ ok ta tá si tör vény ja vas -

lat szü le tett. (Proiect legea…, 2006; Proiect legea…, 2007) Mind két kocepcióval kap cso -

lat ban ugyan azok a kri ti kák me rül tek fel. A Nem ze ti Rek to ri Kon fe ren cia (Conferenţia
Naţională a Rectoriea) fo lya ma to san na pi ren den tar tot ta az au to nó mia kér dé sét, s egy -

re több ször sür get te a mi nisz té ri u mot, az új tör vény ben rög zít sék a dön té si jog kö rö -

ket, és ad ja nak tel jes önál ló sá got az in téz mé nyek nek. (Marga, 2006; Comşa et al.,

2007:56) A felsõoktatáspolitikai aktorok kö zött azon ban meg ma radt a fe szült ség, mi -

vel az új ok ta tá si kor mány zat sem tett tel je sen ele get en nek az igény nek, amit az

egye te mi szfé ra a szo ci a liz mus és a cent ra liz mus to vább élé se ként dek la rált. Az új fel-

sõoktatáspolitikai kon cep ció el vi ek ben biz to sít ja az ad mi niszt ra tív és fi nan szí ro zá si,

il let ve a sze mély ze ti és tu do mány po li ti kai au to nó mi át az universitas szá má ra, tény le -

ge sen azon ban a dön té si fe le lõs ség nagy ré szét köz pon ti kéz ben tart ja az zal, hogy

más ren del ke zé se i vel meg sem mi sí ti a dön té si au to nó mia gya kor lá sá nak le he tõ sé gét.

Az egye te mi szfé ra és a köz pon ti fel sõ ok ta tás-irá nyí tás kö zöt ti fe szült sé gek to vább -

élé sét ered mé nye zi, hogy 1) az egye te mi ta nács tag ja i nak egy ré szét köz pon ti lag je lö lik

ki, ami vel el lent mon da nak a depolitizálás cél ja i nak, 2) tör vény ál tal dek la rál ják, hogy az

akkreditációért a mi nõ ség biz to sí tó szer ve zet a fe le lõs, mi köz ben a tör vény ho zást sa ját

audit kez de mé nye zé sé vel az akkreditáció vis  sza vo ná sá val ha tal maz zák fel, 3) a rek to rok

ki ne ve zé se a tör vény sze rint a Sze ná tus fel ada ta, mi köz ben a mi nisz té ri um sa ját ér té -

ke lé se alap ján (nem fel leb bez he tõ dön tés ben) bár mi kor fel füg geszt he ti õket stb. 

A té má ban el vég zett ku ta tás (Comşa 2007:57) ada ta i nak meg fe le lõ en, az ok ta tók

vé le ke dé se sze rint a ma gán egye te mek na gyobb au to nó mi á val ren del kez nek, mint az

ál la mi in téz mé nyek, ez zel együtt azon ban ma guk ra is van nak hagy va. Ér de mes ar ról

is szót ej te ni, hogy a ki sebb, 1990 után ala pí tott és er dé lyi szék he lyû fel sõ ok ta tá si in -

téz mé nyek ok ta tói na gyobb dön tés ho zá si au to nó mi át ész lel nek. 
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2. táb lá zat. Az ok ta tók egye te mi au to nó mi á ról al ko tott vé le mé nye (%)

For rás: Comşa, 2007:57

A ro má ni ai Bo lo gna -imp le men tá ció ré sze ként dek la rál ták a hall ga tók be vo ná sát

a dön tés ho za tal ba, ame lyet a hall ga tói ön kor mány zat ok rend sze re sen me cha ni ku san

és for má li san meg va ló sí tott gya kor lat nak mi nõ sí te nek. Egy elõ re csak az in téz mé nye -

ken be lül von ják be õket a mi nõ sé gi stan dar dok ér té ke lé sé be és ki ala kí tá sá ba. Azok -

ban az egye te mi bi zott sá gok ban ve het nek részt, ame lyek az in téz mé nyi ön ér té ke lé -

se ket ké szí tik az akkreditációért és mi nõ ség biz to sí tá sért fe le lõs szer ve zet nek.
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A KÉP ZÉ SI STRUK TÚ RA ÁT ALA KÍ TÁ SA: AZ EU RÓ PAI BACCALAUREUS,

MAGISTER ÉS DOCTOR

A kö zép ko ri egye te me ken és a Bá tho ry Ist ván ál tal 1591-ben Ko lozs vá rott ala pí tott

egye te men Baccalaureus, Magister és Doctor tu do má nyos fo ko za to kat le he tett sze rez ni

(az in téz mény a je zsu i ták ki uta sí tá sá val rö vid idõ alatt meg szûnt). (Köpeczi;

1986:764–765) A bo lo gnai fo lya mat, bár más meg fon to lá sok ból és más tár sa dal mi ki hí -

vá sok ra vá la szol va, de a kö zép ko ri eu ró pai egye tem esz mény vis  sza ál lí tá sán fá ra do zik

(ha son ló an a köz ok ta tá si re for mok egyes cél ja i hoz). 

A 2005/06-os tan évig – a fel sõ ok ta tás du á lis rend sze ré ben – a fõ is ko lai kép zés 3,

míg az egye te mi 4–6 évig tar tott. A kö vet ke zõ tan év tõl kez dõ dõ en a bo lo gnai fo lya -

mat be ve ze té sé vel a ha tá lyos tör vény (288/2004 szá mú) ér tel mé ben min den fel sõ ok -

ta tá si in téz mény nek (ál la mi és ma gán-, akk re di tált és akkreditációért fo lya mo dott)

há rom cik lu sú vá (BA + MA + PhD) kel lett át ala kí ta nia kép zé si szer ke ze tét. A Rek -

to ri Ta nács ja vas la tai alap ján az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ki ala kí tot ta az egyes kép zé si

te rü le tek és specializációk idõ tar ta mát, il let ve a fel vé te li és a dip lo ma szer zés kö ve -

tel mé nye it és mód ját. A kép zé si te rü le tek és specializációk sze rint vál toz va az el sõ

cik lus ban 180 és 240, a má so dik cik lus ban 90 és 120 az át vi he tõ kreditek szá ma. 

A kép zé si struk tú ra át ala kí tá sá val a 2007/08-as tan év tõl kez dõ dõ en a fõ is ko lai

kép zés ISCED 5B-nek meg fe le lõ prog ram ját fel szá mol ták, és csak az egye te mi alap -

kép zés hez ha son ló rend szer ben mû kö dõ ISCED 5A ma radt meg. Mind ez a fõ is ko lai

szin tû kép zés szer ke zet át ala kí tá sá hoz és ra ci o na li zá lá sá hoz ve ze tett (pél dá ul a nem

akk re di tált egye te mek ke re té ben mû kö dõ fõ is ko lai sza kok tel jes meg szû né sé hez, il -

let ve ott, ahol még is a kép zé sek foly ta tá sa mel lett dön töt tek, a dip lo mák el is me ré sé -

nek hi á nyá hoz). Az akk re di tált fõ is ko lai szin tû kép zé sek ese té ben pe dig csak az

egye te mi in teg rá ci ó val és az ISCED 5B át ala kí tá sá val/meg szün te té sé vel tud ták meg -

ol da ni a fenn ma ra dást. A fel sõ ok ta tás je len le gi ál lá sa sze rint a fõ is ko la el tûn ni lát -

szik, s az ös  szes in téz ményt egye tem mé igye kez nek ala kí ta ni, ami az ez zel pár hu za -

mo san han goz ta tott di ver zi fi ká ció és sza bad is ko la vá lasz tás el len hat.

A ro má ni ai egye te mek kö zött nagy kü lönb sé gek vol tak/van nak a ma gisz te ri kép -

zés idõ tar ta ma te kin te té ben is. Egyes egye te me ken a mes ter kép zés a fran cia DEA

(diplôme d’études approfondies) min tá já ra egy éves cik lus ban tör tént, ami a bo lo gnai fo -

lya mat nyo má sa alatt el tûnt, de a ké sõb bi el is mer te té sük kel már prob lé mák me rül -

tek fel. Más in téz mé nyek ben brit min tá ra két éves prog ram mal, sõt egyes he lye ken

más fél éves idõ tar tam mal és há rom sze mesz te res tan terv vel kí sér le tez tek. Ugyan ak -

kor úgy tû nik, az Ok ta tá si és a Mun ka ügyi Mi nisz té ri um nem egyez te tett, mi vel fog lal -

koz ta tá si szem pont ból nincs ér tel mez ve a mes te ri fo ko zat he lye, és nem jár több let -

jö ve de lem mel. De kér dé se ket vet fel egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a má so dik

cik lus specializációinak tar tal ma is, me lyek ki ala kí tá sa leg több ször nem a gaz da ság

sze rep lõ i vel va ló egyez te tés ered mé nyei, ha nem az ok ta tók ku ta tá si ér dek lõ dé sé nek

egye nes le ké pe zõ dé se.

A kép zé si struk tú ra át ala kí tá sa te kin te té ben fon tos meg je gyez ni, hogy az in téz -

ke dé sek csak a mes te ri he lyek és akk re di tált prog ra mok szá mát nö vel ték meg, a dok -

to ri he lyek szá ma to vább ra is ala csony ma radt (a 2006/07-es tan év ben 1450). A bo lo gnai

fo lya mat el sõ sor ban a li ne á ris kép zés be ve ze té sé vel vált is mer té, s az aktorok szá má ra
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gyak ran csak en  nyit is je lent. Az or szág ver seny ké pes sé gé vel va ló ös  sze füg gé se, amely

már fi nan szí ro zá si kér dé se ket vet fel, na gyon rit kán ke rül szó ba. A dok to ri he lyek

szá mát egy adott tan év re a mi nisz té ri um szab ja meg jel lem zõ en költ ség ve té si, s nem

tár sa dal mi igé nye ket mér le gel ve. A dok to ri/ku ta tói he lyek szá ma az egye te mek ver -

seny ké pes sé gét ve szé lyez te ti, mi vel kor lá toz za an nak ku ta tá si po ten ci ál ját. Ugyan ak -

kor az ala csony szá mú dok to ri ösz tön díj és a dok to ri he lyek ér té ke nem csak nem

vonz za más or szá gok ból a ku ta tói po ten ci ált, nem se gí ti elõ a ku ta tói há ló zat ki épü -

lé sét, de kül sõ mig rá ci ót is ge ne rál, ami sem mi képp sem ked vez sem a bo lo gnai re -

form cél ja i nak, sem az or szág ér de ke i nek. 

A li ne á ris kép zé si struk tú ra be ve ze té se más prob lé mát is ki vál tott: a rend szer

be ve ze té sé vel egyidõben ke rült al kal ma zás ba az a gya kor lat, mi sze rint a dok to ri kép -

zés be tör té nõ fel vé tel hez szük sé ges a má so dik cik lus (MA) el vég zé se, mi köz ben a

leg több he lyen nem volt mes ter kép zés. A bo lo gnai fo lya mat ban részt ve võ leg több or -

szág ban az el sõ cik lus idõ tar ta ma hat sze mesz ter, ami bi zo nyos kép zé si te rü le te ket

kü lö nö sen ros  szul érint, ilye nek pél dá ul a te o ló gi ai és a mû vé sze ti kép zé sek, ame lye -

ket nem vagy csak ne he zen le het be le sû rí te ni a há rom éves sza kasz ba (Ro má ni á ban a

te o ló gi ai kép zés el sõ cik lu sa a re form be ve ze té sé vel hat sze mesz ter lett). Ha az in -

téz mény, amely ilyen kép zé se ket nyújt, más kép zé si idõ tar ta mot ha tá roz meg, ak kor

ez már a kreditrendszer ös  sze han go lá sá nak és el is me ré sé nek kér dé sét ve ti fel nem -

csak egy or szá gon be lül, ha nem a „Bo lo gna -or szá gok” kö zött. Az or vo si kép zé si prog -

ram ugyan ak kor meg ma radt hat egye te mi éves idõ tar tam mal. A ro má ni ai Bo lo gna -ér -

tel me zés so rá ba il lik a 88/2005 kor mány ren de let, amely az el sõ cik lust nem te kin ti

specializációnak és nem te szi le he tõ vé a ket tõs specializációk fel vé tel ét an nak el le -

né re, hogy a Bo lo gnai Nyi lat ko zat sze rint a hat sze mesz te res kép zés után a hall ga tó

olyan tu dás sal kell ren del kez zen, amely a mun ka erõ pi a con hasz no sít ha tó. Itt az

egyet len ki vé telt a gyógy sze ré sze ti je len ti, amely há rom- vagy négy éves kép zé si prog -

ram mal specializációként mû kö dik. 

A kép zé si szer ke zet át ala kí tá sa sa já to san és ked ve zõt le nül érin ti a nem akk re di -

tált ma gyar fel sõ ok ta tá si szfé rát (pél dá ul a Partiumi Ke resz tény Egye te met). A bo lo -

gnai fo lya mat a ma gán egye te mek re (a fõ is ko lai kép zé sek hez ha son ló an) ne ga tív ha -

tás sal van, hi szen nem szer vez het nek mes te ri és dok to ri kép zést. Er re csak az ál la mi

egye te mek kel lét re ho zott kon zor ci u mok ad ná nak le he tõ sé get. Amen  nyi ben nincs

ilyen, ak kor a dip lo mát szer zett hall ga tók az ál la mi egye te me ken fenn ma radt he lyek -

re pá lyáz hat nak. A he lyek szá ma azon ban ala csony, s azok ra el sõ sor ban az in téz mény -

ben dip lo má zott hall ga tók je lent kez het nek, így a ma gán egye te mek hall ga tói köny  -

nyen „ki hull hat nak a ros tán” és BA-diplomával kény sze rül nek ki lép ni a

munkaeõpiacra. A jel zett fo lya mat más szem pont ból is ked ve zõt le nül hat: a két cik -

lus (MA és PhD) hi á nya mi att a hall ga tók el pár tol hat nak az adott in téz mény tõl, hi -

szen a „pénz kö ve ti a hallgatót”-elv sze rint csök ken nek az in téz mény for rá sai. Mi vel

a nem akk re di tált ma gán in téz mé nyek nem in dít hat nak mes ter kép zést – ki hasz nál va

az ok ta tás po li ti kai te ret, és va la mi fé le ki utat ke res ve –, olyan tan tár gyi mo du lo kat

ala kí tot tak ki (pél dá ul a PKE szo ci o ló gia és val lás ta ná ri sza kán), ame lyek re a BA-

képzés utol só évé ben a hall ga tók spe ci a li zá lód hat nak. Ugyan ak kor a ma gyar tan nyel vû

ma gán egye tem-há ló zat a bo lo gnai fo lya mat tal pár hu za mo san fo lya ma tos in téz mény-

ra ci o na li zá ci ó ra, kép zé si ágak és tí pu sok meg szün te té sé re kény sze rült. 
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Rö vi den em lí tés re ér de mes, ho gyan érin tet te a bologna-implementáció a ko lozs -

vá ri szék he lyû, nagy múl tú Pro tes táns Te o ló gi ai In té ze tet. Az el sõ cik lus le rö vi dí té se

egy ér tel mû en ked ve zõt len a te o ló gi ai kép zés tan terv ének, azon ban ez zel szem ben

az ok ta tói és bi zo nyos mér ték ben a tu do má nyos fo ko za tok ol da lán a re form nem je -

len tett szá mot te võ vál to zást, hi szen több mint egy év szá za da ezek sze rint mû kö dik

az in téz mény. Az akkreditáció hi á nya itt is a ma gisz te ri kép zés tan tár gyi mo du lok kal

tör té nõ szi mu lá lá sát ered mé nyez te. 

AZ ECTS, AZ ÁT JÁR HA TÓ SÁG ÉS A PEREGRINÁCIÓ KÉR DÉ SEI

A szer ke zet át ala kí tás im pe ra tí vu szai kö zött ta lál juk az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer

át jár ha tó sá gá nak és a mo bi li tás promoválásának cél ja it. A ro má ni ai vagy a mai Ro má -

nia te rü le tén ta lál ha tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket a 20. szá zad ban több év ti ze des

be zár kó zás és izo lá ció jel le mez te, de nem volt ez min dig így. A kö zép kor ban, egé szen

az 1591-es egye tem ala pí tá sig (és az ezt kö ve tõ so ro za tos in téz mény ala pí tá so kig) a

he lyi ér tel mi ség for má lá sa eu ró pai egye te me ken (itá li ai és ké sõbb prá gai, bé csi, il let ve

né met stb.) zaj lott, s a peregrináció azu tán is el ter jedt je len ség volt akár a hall ga tók,

akár az ok ta tók kö ré ben. (Köpeczi, 1986:379–382)

Az ECTS az Erasmus-program ke re té ben már köz vet le nül a rend szer vál tás nyo -

mán al kal ma zás ba ke rült Ro má ni á ban, de csak a bo lo gnai fo lya mat ra va ló elõ ké szü lés

kö ze pet te in téz mé nye sült graduális és poszt gra du á lis szin ten, il let ve ter jesz tet ték ki

min den egye tem re. Al kal ma zá sa a ro má ni ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a 2005/06-os

tan év tõl kö te le zõ. Az ECTS le he tõ vé te szi a kreditszerzés egy sé ges gya kor la tá nak ki -

ala kí tá sát az eu ró pai és ro má ni ai egye te me ken, il let ve a kredittranszfer in téz mé nye

ál tal nagy fo kú mo bi li tást biz to sít az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér sé gen be lül. Az ECTS

be ve ze té sé vel a kép zé si prog ra mok ered mé nye it kom pe ten ci ák ban kell de fi ni ál ni,

va la mint hall ga tó köz pon tú és in no va tív ta ní tá si mód sze re ket kell al kal maz ni. 

A Dip lo ma mel lék le tet (Dip lo ma Supplement) 2000-ben, egy kor mány ren de let ér -

tel mé ben al kal maz ták elõ ször a „kez de mé nye zõ” egye te me ken. Je len leg min den in -

téz mény ben kö te le zõ ki ál lí ta ni ro mán és an gol nyel ven. A nem akk re di tált és akk re di -

tált ma gán egye te mek dip lo má i nak (még ab ban az eset ben is, ha a dip lo ma szer zés hez

ve ze tõ vizs ga akk re di tált in téz mény ben tör tént) el is me ré se az or szá gon be lül és eu -

ró pai szin ten gya kor la ti lag alig mû kö dik. Az UNESCO–CEPES e té má ban vég zett

ku ta tá sa sze rint (Vlăsceanu, Voicu 2006: 31) a ma gány egye te mek ál ta lá ban is ke vés bé

ér dek lõd nek a dip lo mák köl csö nös el is mer te té sé nek gya kor la ta iránt, ala csony szin tû

az olyan szer ve ze tek kel fenn tar tott együtt mû kö dé sük, mint az ENIC (European Net-
work of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility) vagy a NARIC

(National Academic Recognition Information Centres) és a hall ga tói-ok ta tói mo bi li tás is ala -

cso nyabb szin tû.

A rek to ri kon fe ren ci ák és a hall ga tói ön kor mány zat ok kö zött fo lya ma tos a po lé mia

az ECTS imp le men tá ci ó já nak mód já ról, je len le gi ál lá sá ról, a hall ga tói sza bad ság ról

és a kredittranszfer korlátairól. Nincs kon szen zus ab ban, hogy a kreditszerzés gya -

kor la ta pon to san mit tük röz (mun kát, órai rész vé telt, kom pe ten ci á kat) egy-egy in -

téz mény ben, sem ab ban, hogy hol áll a fo lya mat meg va ló sí tá sa. A hall ga tói ön kor -
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mány zat ok ré szé rõl gyak ran fo gal ma zó dik meg a kri ti ka az ECTS be ve ze té sét és az

egyes in téz mé nyek kreditallokációs gya kor la tát néz ve, hogy az nem a hall ga tó, ha -

nem a ta ná rok mun ká ját tük rö zi vis  sza, hi szen az órá kon va ló rész vé tel alap ján oszt -

ják ki. Kü lönb sé gek van nak a kreditszámok kö zött asze rint is, hogy mi lyen sú lya van

a kur zus nak a kép zé si prog ram ban, füg get le nül a hall ga tói be fek te tés tõl. A tan ter -

ven kí vü li hall ga tói te vé keny sé gek és mun kák pe dig szin te tel je sen hi á nyoz nak a

ro má ni ai kreditallokációs rend szer bõl. A kreditszisztéma ke re té ben gyak ran meg -

esik, hogy a di á kok nak több idõt kell for dí ta ni uk az el mé le ti tu dást igény lõ tan tár -

gyak ra, mint a gya kor la ti a sabb kész sé ge ket fel té te le zõk re, amit a hall ga tók bi zo nyos

kép zé si prog ra mok ban (pél dá ul or vos tu do mány ok) ki fo gá sol nak, mond ván, hogy a

gya kor lat meg szer zé se vol na a fon to sabb. Ilyen kri ti ka ér te a „ªtefan cel Mare”

Egye te met, a jász vá sá ri Gyógy sze ré sze ti Kart, de az olyan egye te me ket vagy ka ro -

kat is, ame lyek a kez de mé nye zõk kö zött vol tak, s ame lyek az évek so rán fo lya ma to -

san fej lesz tet ték kreditallokációs gya kor la tu kat, pél dá ul a bu ka res ti po li tech ni ku -

mot, a Babeş-Bolyai Tu do mány egye te met, kü lö nö sen an nak or vos tu do má nyi és

gyógy sze ré sze ti ka rát.

A kreditszerzés gya kor la ta mel lett kér dé se ket vet fel a kredittranszfer és -elis-

mertetés mód ja, il let ve a tan terv át ala kí tá sá nak ügye. A Babeş-Bolyai Tu do mány -

egye tem hall ga tói mo bi li tás sal kap cso la tos ta pasz ta la tai sze rint a kreditátvitel nem

zaj lik zök ke nõ men te sen, hi szen a kül föl di part ner in téz mé nyek ben nyert kom pe -

ten ci á kat és krediteket nem min den eset ben is me rik el az anya in téz mény ben (pél -

dá ul fa kul ta tív nak vagy op ci o ná lis nak mi nõ sí tik a kur zust vagy a kur zus tar tal ma,

óra szá ma nem egye zik tel je sen, és ezért nem is me rik el), ha son ló ta pasz ta la tok ról

ta nús kod nak a 3. táb lá zat ada tai. 

3. táb lá zat. Az Erasmus-ösztöndíj ke re té ben szer zett 
kreditek el is me ré sé rõl al ko tott vé le mé nyek (%)

For rás: Comşa et al., 2007:51

A bel föl di mo bi li tás és kredittranszfer ha son ló an csak a leg is mer tebb tu do -

mány egye te mek kö zött ta pasz tal ha tó, míg a nem akk re di tált in téz mé nyek hall ga tói

szin te tel je sen ki van nak zár va a rend szer bõl. Va gyis eze ket az in téz mé nye ket itt is

(mint más re form-kér dé sek ben) a fel sõ ok ta tá si tren dek kel va ló sod ró dás és a fo lya -
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ma tos elõ re me ne kü lés stra té gi á ja, il let ve a tren dek be va ló es  szen ci á lis be kap cso ló -

dás szer ve ze ti kép te len sé ge jel lem zi.

A kreditrendszer be ve ze té se mel lett a tan ter vet is át ala kí tot ták a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek ben, ez azon ban leg több ször nem egy komprehenzív re for mot, ha nem

a ko ráb bi négy éves tan anyag há rom év be va ló be zsú fo lá sát je len tet te, amit az egye -

te mi szfé ra sze rep lõi elég el len sé ge sen szemlélnek.(Comşa et al., 2007:47) 

4. táb lá zat. A mes te ri kur zu sok tar tal ma az egye te mi ok ta tók vé le mé nyé nek tük ré ben (%)

For rás: Comşa et al., 2007:48

A ma gisz te ri kép zés tan ter ve, bár új kur zu so kat épí tett be, ezek tar tal mi lag

né mi képp a Bachelor szint tan tár gya i nak meg is mét lé sét je len tik, nem specializá-

ciókat, ha nem ala po zó tár gya kat. Va gyis a li ne á ris szer ke zet, a kreditátviteli rend szer

és ez zel pár hu za mo san az új tan terv, tan tár gyi portfólió be ve ze té se el sõ sor ban for má -

li san tör tént meg, nem kö vet te tel jes tar tal mi át ala kí tás. (Lásd Comşa et al., 2007.)

Comşa vé le mé nye sze rint a ro má ni ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ok ta ta tó i nak és

hall ga tó i nak nagy ré szé nél nin cse nek je len tõs mo bi li tást gát ló nyel vi aka dá lyok. (Comşa

et al., 2007:52) Az ok ta tók há rom ne gye de úgy gon dol ja, hogy ké pes ide gen nyel ven elõ -

adá so kat tar ta ni. Öt hall ga tó kö zül négy ké pes nek tar ta ná ma gát ide gen nyel vû kur zu so -

kon va ló rész vé tel re. Ez zel szem ben az ok ta tók és hall ga tók 78%-a (egy aránt) úgy gon -

dol ja, hogy a ro má ni ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ide gen nyel vû tan ter vi kí ná la ta

sze gé nyes, ami nem vonz za a kül föl di di á ko kat. A ho ri zon tá lis és ver ti ká lis hall ga tói mo -

bi li tás eu ró pai szin ten ala cso nyan ma rad a ma gán in téz mé nyek ben; ezek a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek a leg több or szág ban a bo lo gnai fo lya mat be ve ze té se el le né re alig ta pasz tal -

nak ja vu lást a kül föld rõl be ér ke zõ di á kok szá má ban. (Vlăsceanu–Voicu, 2006:35)

A MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS ÉR TEL ME ZÉ SE

A fel sõ ok ta tás mi nõ sé gé nek biz to sí tá sá ért és az akkreditációért az 1257/2005-ös

kor mány ha tá ro zat tal meg bí zott ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în În-
văţământul Superior – Ro má ni ai Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tá si Ügy nök ség) fele -
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lõs, amely je len leg ENQA-tagjelölt. Ugyan csak ez a szer ve zet a fe le lõs a bo lo gnai fo -

lya mat imp le men tá ci ó já nak szak mai tá mo ga tá sá ért. Az ügy nök ség lét re ho zá sá val

pár hu za mo san a 2000 óta ké szü lõ, a szak ér tõk ál tal egy re in kább sür ge tett

(Vlăsceanu, 2005:14) mi nõ ség biz to sí tá si tör vényt is ki dol goz ták, és 2006-ban a Kép -

vi se lõ ház jó vá hagy ta (Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta Guverna-
mentale nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei). Az ARACIS ki lenc, tu do mány te -

rü le ten ként szer ve zett szak bi zott ság gal mû kö dik, ame lyek öt éven ként

új ra ér té ke lik a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és ka rok ok ta tá si-ku ta tá si te vé keny sé gét,

füg get le nül at tól, hogy már akk re di tál ták-e õket. 

Az ARACIS-t füg get len szer ve zet ként hoz ták lét re, köz tes szer ve zet ként mû -

kö dik vagy kel le ne mû köd nie. Az ügy nök ség tag jai el sõ sor ban fel sõ ok ta tá si szak ér -

tõk (sok eset ben UNESCO–CEPES-szakértõk) és fel sõ ok ta tás ban dol go zók kö zül

ke rül nek ki, de a ta gok egy ré szét a po li ti kai pár tok ne ve zik ki, ami a szer ve zet füg -

get len sé gé nek meg kér dõ je le zé sé hez, át po li ti zá lá sá hoz és hi tel vesz té sé hez ve ze -

tett. (Az ala pí tást fel ügye lõ mi nisz tert kü lö nö sen erõs tá ma dá sok ér ték a watch dog

szer ve ze tek ré szé rõl [pél dá ul EDUCER, Ad Astra]. Az ARACIS ve ze té sé nek ki ne -

ve zé se mi att be fo lyás sal va ló üzér ke dés sel, klientizmussal és kor rup ci ó val vá dol ták).

Így a nem ze ti Aka dé mi ai Ér té ke lõ és Akkreditációs Ta nács (CNEAA) jog utód ja ként

lét re ho zott ügy nök ség te vé keny sé gét és mû kö dé sé nek for má ját már a kö vet ke zõ

év ben vizs gá lat alá ve tet ték. (Az akkreditációs te vé keny ség te kin te té ben már a

CNEAA ese té ben is több szö rö sen fel me rült az au to nó mia hi á nya és az át po li ti zált -

ság vád ja, hi szen 1993-as meg ala kí tá sá tól kez dõ dõ en a ro má ni ai par la ment nek volt

alá ren del ve és kor mány za ti hi va tal ként mû kö dött.)

1. áb ra. Az ál la mi és pri vát fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben mû kö dõ 
akk re di tált és nem akk re di tált kép zé si prog ra mok (%)

For rás: ARACIS, 2007

Az ARACIS fel adat kö ré be tar to zik a ro má ni ai fel sõ ok ta tás mi nõ sé gi vál to zó i ról

szó ló adat gyûj tés és disszemináció, a fel sõ ok ta tás „fo gyasz tó i nak” vé del me, a mi nõ -

ség kul tú ra ki épí té se a köz jó ként ér tel me zett fel sõ ok ta tás ban, a fo lya ma tos bel sõ és

kül sõ ér té ke lés ál tal a mi nõ ség ja ví tá sa, az in téz mé nyek fe le lõs sé gé nek nö ve lé se a
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ver seny bá to rí tá sá val és a K+F szak mai tá mo ga tá sa, il let ve az egye te mek és ku ta tó -

he lyek kö zöt ti kom mu ni ká ció szor gal ma zá sa. Az ARACIS az új mi nõ ség biz to sí tá si

mód szer tan (Metodologia…, 2006) sze rint a kö vet ke zõ prob lé mák ra mu ta tott rá: az

in téz mé nyek ma gas di ver zi fi ká ci ó ja és a kép zé si ágak el bur ján zá sa; a komp le xi tás

nö ve ked te; a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek me nedzs ment je; a jó ha zai és eu ró pai jó

meg ol dá sok meg va ló sí tá sa; az aka dé mi ai tel je sít mény javításal és az Eu ró pai Fel sõ -

ok ta tá si Tér ség hez va ló csat la ko zás ból adó dó ki hí vá sok ke ze lé se (pél dá ul a fel sõ ok -

ta tás pi a co sí tá sa és a ver seny hely zet). Az ARACIS mint kül sõ sze rep lõ vesz részt az

egyes in téz mé nyek mi nõ sé gi stan dard ja i nak ja ví tá sá ban. A mi nõ ség biz to sí tás, il let ve

az át lát ha tó ság ér de ké ben min den in téz mény nek ka ron ként bel sõ ér té ke lé si bi zott sá -

got (in téz mé nyi ön ér té ke lés) és me nedzs ment-szer ve ze tet kel lett lét re hoz nia.

Az új mi nõ ség biz to sí tá si stan dar dok egy aránt vo nat koz nak a már akk re di tált és

az akkreditációs fo lya mat ban részt ve võ in téz mé nyek re, va gyis a ro má ni ai akkred-

itációs ügy nök ség szer ve ze ti struk tú rá já nak és mód szer ta ná nak meg vál to zá sa

retroaktív jel le gû, s akár egy elõ re ha la dott fo lya ma tot is le blok kol ha tott egy idõ re

(pél dá ul a ma gyar tan nyel vû ma gán egye tem akkreditációs fo lya ma tát). A mi nõ ség -

biz to sí tást il le tõ en lé nye ges fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a szak mai ér té ke lést

(ARACIS fel adat kör) a tör vény ho zá si kö ve ti (Birzea, 1998:98), ami sok szor szi szi fu -

szi erõl kö dést igé nyel a mi nisz ter sze mé lyé nek és a par la men ti bi zott sá gok ös  sze té -

tel ének gya ko ri meg vál toz ta tá sa mi att (pél dá ul a PKE egyes szak ja i nak szak mai

akkreditációja 2004-ben tör tént meg, a tör vény ho zá son azon ban az óta sem tu dott

ke resz tül jut ni, nem utol só sor ban a két sze ri mi nisz ter vál tás mi att). Ez meg aka dá -

lyoz za a ma gyar tan nyel vû nem akk re di tált in téz mé nye ket, hogy ki hasz nál has sák a

bo lo gnai fo lya mat elõ nye it (pél dá ul a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás te rén), s míg az

akk re di tált há ló zat ban meg tör té nik a re form kon szo li dá ci ó ja, ad dig a bi zony ta lan sá -

gok mi att itt el ma rad, és el hú zó dik.

A mi nõ sé gi stan dar dok imp le men tá ci ó ja a leg több in téz mény ben me cha ni kus,

for má lis és nincs egyet ér tés az aka dé mi ai vi lág sze rep lõi kö zött en nek tar tal má ról

sem. A nem akk re di tált ma gyar tan nyel vû ma gán egye te mek ne héz sé gek kel küz de -

nek az ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé gek re vo nat ko zó stan dar do kat il le tõ en. A bo -

lo gnai fo lya mat tal egyidõben be ve zet ték az egye te mi fo ko za tok meg szer zé sé nek új

kri té ri u ma it, ami nek cél ja szin tén a nem zet kö zi stan dar dok kal va ló ös  sze han go lás

és a mi nõ ség ja ví tá sa volt. Az új mi nõ sé gi, akkreditációs és in téz mény ér té ke lé si kö -

ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en az in téz mé nyek nek ma ga san kva li fi kált ság, gaz dag

ku ta tói és pub li ká ci ós te vé keny sé get (pél dá ul nem zet kö zi ku ta tás tá mo ga tá sok el -

nye ré se, meg ha tá ro zott szá mú ISI-publikáció stb.) fel mu ta tó ok ta tók kal kel le ne

ren del kez ni ük, ami nek tel je sí té se több szö rös ne héz sé gek be üt kö zik. 

Az ISI-publikációk meg ha tá ro zá sá nak a szá ma pél dá ul min den tu do mány te rü -

le ten egy sé ges volt, az új stan dar dok egy ál ta lán nem vol tak ér zé ke nyek az egy-egy

disz cip lí na kö zött meg lé võ kü lönb sé gek re. A ter mé szet tu do mány ok sok kal több

ISI-folyóirattal ren del kez nek, mint egy-egy hu mán tu do mány, így ter mé szet sze rû -

leg nem le het azo nos köz lé si fel té te lek rõl be szél ni, ugyan ak kor az ISI-kiadványok

nem te kint he tõk a „tu do má nyos ság” egy ér tel mû mér té ke ként sem. A ro má ni ai fel sõ-

ok ta tás szov jet mo dell je (a ku ta tás füg get len in téz mé nyek ben zaj lott, s nem az

egye te me ken, így a tu do má nyos köz lé sek is sze rény szá mú ak ma rad tak), a tu do má nyos
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izo lá ció év ti ze dei és an nak va la me lyes to vább élé se meg ne he zí ti a kri té ri u mok nak

va ló meg fe le lést. Ezt tük rö zik a ku ta tá si ered mé nyek is, me lyek sze rint az ok ta tók

har ma da ren del ke zik leg alább egy ISI-közléssel. 

A nem akk re di tált ma gyar tan nyel vû in téz mé nyek ha son ló, s egy ben más ne -

héz sé gek kel is küz de nek. Egy részt az aka dé mi ai szfé ra nyo má sá ra az ál la mi in téz -

mé nyek fõ ál lá sú ok ta tói nem ke rül het nek ma gán egye te me ken al kal ma zás ba. Más -

részt a meg fe le lõ vég zett ség gel ren del ke zõ ok ta tók biz to sí tá sa még az ál la mi

egye te me ken is ne héz sé gek be üt kö zik, hi szen az er dé lyi ér tel mi ség kép zé se év ti -

ze de kig kor lá tok ba üt kö zött, a fi a tal szak em be rek bõl va ló után pót lás pe dig még

nem le het sé ges. Így a mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés kény szer vá lasz -

tá sok hoz és ide ig le nes meg ol dá sok hoz ve ze tett (pél dá ul nyug dí ja sok vagy sem mi -

lyen pub li ká ci ós te vé keny ség gel nem ren del ke zõk al kal ma zá sa). A nem akk re di tált

ma gán egye te me ken zaj ló ku ta tói te vé keny ség is ha son ló ne héz sé gek be üt kö zik.

A ro má ni ai és a nem zet kö zi ku ta tá si pá lyá za tok kri té ri u ma rend sze rint az, hogy a

pá lyá zó akk re di tált in téz mény vagy ku ta tó hely kell le gyen, ami ele ve ki zár ja az em -

lí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket, il let ve hát tér szer ve ze te i ket. A nem ze ti és nem -

zet kö zi ku ta tá sok meg va ló sí tá sa, azon ban a rész vé tel kor lá to zott sá ga el le né re is

sze re pel a mi nõ sé gi stan dar dok kö zött. Ez a sza bá lyo zás a szó ban for gó ma gán in téz -

mé nye ket ta ní tás-ori en tált tá te szi, ami a bo lo gnai cé lok el len hat. Ér de mes szót ej -

te ni az UNESCO–CEPES ál tal vég zett eu ró pai szin tû, a ma gán egye te mek re vo nat -

ko zó ku ta tás erdeményeirõl, mi sze rint épp a ta ní tás-ori en tált in téz mé nyek tart ják

ke vés bé von zó nak a bo lo gnai fo lya mat cél ja it, és ki sebb ér dek lõ dést is mu tat nak

irán ta. (Vlăsceanu–Voicu, 2006:30) A nem akk re di tált ma gyar nyel vû ma gán egye te -

mek ok ta tói ugyan ak kor nem ve het nek részt a bo lo gnai fo lya mat ál tal promovált

mo bi li tás ban, és nem ren del kez nek egyet len a CNCSIS (Fel sõ ok ta tá si Tu do má -

nyos Ku ta tás Nem ze ti Ta ná csa) ál tal el is mert tu do má nyos fo lyó irat tal sem. Így az

ok ta tói és hall ga tói mo bi li tás, az el is mert fo lyó irat ok ban köz zé tett tu do má nyos

pub li ká ci ók és ku ta tás tá mo ga tá si pá lyá za tok le he tõ sé ge to vább ra is – a bo lo gnai fo -

lya mat be ve ze té se után – az anya or szág hoz kö tött.

A disz cip li ná ris kü lönb sé gek mi att az ál la mi in téz mé nyek ben sem te kint he tõ

zök ke nõ men tes nek az em lí tett kö ve tel mé nyek tel je sí té se. Meg kell em lí te nünk

azt is, hogy a nem zet kö zi ku ta tá sok ve ze té sé re vagy az azok ban va ló rész vé tel re vo -

nat ko zó cé lo kat nem le het ér vé nye sí te ni olyan posztszocialista or szág ban, amely

elõtt jó részt más fél év ti ze de nyíl tak meg a rész vé tel le he tõ sé gei. Ugyan ak kor a mi -

nõ sé gi stan dar dok nak va ló meg fe le lés hi á nya ko moly fi nan szí ro zá si kér dé se ket vet

fel a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra, ugyan is a 2006-ban ki adott új mód szer ta ni

ké zi könyv egy ér tel mû vé te szi a tel je sít mény ala pú fi nan szí ro zá si el ve ket (pél dá ul a

mi nõ ség té nye zõi egy ben szor zók is). 

Ös  sze gez ve meg je gyez he tõ, hogy az új ér té ke lé si stan dar dok a ma gán- és ál la mi

fel sõ ok ta tá si szfé rá ban egy aránt he ves vi tá kat vál tot tak ki (lásd a 2005/06-ban fo lyó

po lé mi át az Aka dé mia, a rek to ri kon fe ren ci ák, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és a Fo ko -

za tok, Dip lo mák és Bi zo nyít vá nyok El is me ré sé nek Nem ze ti Ta ná csa kö zött), hi -

szen alig van olyan in téz mény, ahol tel je sí té se zök ke nõ men tes len ne vagy nem üt -

köz ne je len tõ sebb ne héz ség be. A kor mány za ti hi va ta lok az ala csony mi nõ sé gû

tu do má nyos mun kák, a kü lön bö zõ fo ko za tok meg szer zé se kö rü li kor rup ció és a pro vin -
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ci a liz mus fel szá mo lá sá nak le he tõ sé gé vel, míg az aka dé mi ai szfé ra az el vá rá sok tel je -

sí té sé nek gát ja i val ér velt. A ro má ni ai fel sõ ok ta tás a rend szer vál tás után új ra szer ve -

zõ dött (pél dá ul új kép zé si ágak lét re ho zá sa, a tu do má nyos izo lá ció las sú fel szá mo lá sa),

az in téz mé nyek és ka rok je len tõs ré sze új ala pí tá sú, ami meg ne he zí ti az eu ró pai mi -

nõ sé gi stan dar dok nak va ló meg fe le lést. Ugyan ak kor a kor mány za ti hi va ta lok „aki ki -

ma rad, az lemarad”-retorikája tény sze rû en is iga zol ha tó, hi szen a bo lo gnai fo lya mat

ke re té ben ki dol go zott mi nõ sé gi kri té ri u mok nem tel je sí té se meg ne he zí ti a tu do -

má nyos kap cso lat tar tást és az ok ta tói mo bi li tást, ami a meg örö költ tu do má nyos izo -

lá ció va la me lyes to vább élé sét je len ti.

*  *  *

A ro má ni ai re for mer felsõoktatáspolitikai aktorok dis kur zu sá ban az „egye tem”

mint tár sa dal mi in téz mény olyan szim bo li kus po zí ci ót ví vott ki ma gá nak, amely ben

úgy te kin te nek rá és re form já ra, mint a transz for má ci ót le zá ró és a va ló di rend szer -

vál tás le he tõ sé gét ma gá ban hor do zó fo lya mat ra. Az „eu ró pai egye tem” vis  sza ál lí tá -

sá val az or szág új ra in teg rált ré sze le het nem csak az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség nek,

ha nem a fej lett, nyu ga ti pi ac gaz da ság nak és a de mok ra ti kus or szá gok kö zös sé gé nek.

A fel sõ ok ta tá si re form a po li ti ka és a tár sa da lom ré szé rõl kü lön bö zõ okok ból kap tá -

mo ga tást. A po li ti kai tá mo ga tást és at ti tû döt a fel sõ ok ta tá si tren dek kel va ló lé pés -

tar tás és a mi nõ ség ja ví tá sá nak cél ja, il let ve a köz pon ti ha ta lom be avat ko zá sá nak

vis  sza té rõ erõ sö dé se és gyen gü lé se jel lem zi, míg a tár sa dal mi vagy az alul ról jö võ tá -

mo ga tást egy részt a kor rup ció és a partikuralizmus fel szá mo lá sá nak ígé re te, más -

részt a dön té si ha ta lom meg osz tá sá nak és a mi nõ ség ja ví tá sá nak cél jai. A re for mok

el in du lá sát egy szer re jel lem zi a fe lül rõl le fe lé (tör vény ke zé sen ke resz tül) tör té nõ

re form és az alul ról fel fe lé tör té nõ épít ke zés (egye te mek egy más sal és a kor mány -

zat tal kö tött szö vet sé gei). A re form ál lá sa a párt po li ti kai kap cso la tok tól, a szö vet sé -

gek (a kor mány zat és az egye te mi szfé ra ér dek cso port ja i nak kü lön fé le szö vet sé gei)

ál la po tá tól és a szö vet ség kö tõk sze mé lyé tõl függ (nyo más gya kor ló és ér dek ér vé nye -

sí tõ sze mé lyek), ami nek kö vet kez té ben a bo lo gnai fo lya mat hol gyor sab ban, hol las -

sab ban ha lad. Az (el sõ sor ban nagy múl tú) egye te mek a vál to zá sok kö ze pet te meg -

tart ják ha gyo má nyu kat, mint aho gyan azt va la mi képp meg õriz ték a szov jet mo dell

ér vé nye sü lé se alatt is.

A rend szer vál tás után egy más ra épü lõ és egy mást ki egé szí tõ fo lya ma tok kal, il -

let ve nem ze ti és nem zet kö zi tá mo ga tás sal azon nal el kez dõ dött a meg örö költ fel sõ -

ok ta tás re form ja. A transz for má ció el sõ lé pé se ként meg tör tént a rend szer depoli-

tizálása és a gyors intézményexpanzió mi att lét re jö võ mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek

ki ala kí tá sa, mi köz ben elõ ké szü le tek tör tén tek a tör vény ke zé si rend szer vál tás ra, és

az or szág nem zet kö zi szín té ren dek la rál ta vis  sza té ré si szán dé kát az eu ró pai egye te -

mek szim bo li kus szö vet sé gé be. A köz pon ti fel sõ ok ta tás-irá nyí tás – az ál ta la ki dol go -

zott komp ro mis  szu mos Ok ta tá si tör vén  nyel – egy aránt akar ta a ha ta lom meg tar tá sát

és a rend szer kont roll já nak meg õr zé sét, va la mint a dön té si fe le lõs sé gek meg osz tá -

sát és a sza bad ság nö ve lé sét. A je len tõ sebb tör té ne ti múlt tal ren del ke zõ he lyi és in -

téz mé nyi fel sõ ok ta tás-irá nyí tás kez de mé nye zõ en lé pett fel, ki ala kít va nem csak egy

bel sõ együtt mû kö dé si te ret, ha nem nem zet kö zi kap cso la tok épí té sé vel mint egy
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elõ csat la koz tak az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér hez, mi köz ben egy re gyak rab ban és egy re

job ban mû kö dõ kor mány za ti szö vet sé ge ket kö töt tek. A re for mok (el sõ sor ban a nor -

ma tív vál to zá sok) újabb hul lá ma a li be rá lis ok ta tás po li ti kus, „uta zó pro fes  szor” és

eu ro pé er ként számontartott Andrei Marga ok ta tá si kor mány zá sa alatt kö vet ke zett

be, amely nek kö vet kez té ben Ro má nia a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot alá író or szá gok so rá ba

ke rült 1999-ben.

A 2005/06-os tan év ben a bo lo gnai fo lya mat cél ja i nak meg fe le lõ en szer ke ze ti,

tan ter vi, fi nan szí ro zá si vál to zá sok tör tén tek. Eköz ben zaj lott az ECTS al kal ma zá sa,

az ok ta tói és hall ga tói mo bi li tás promoválása, a ro má ni ai fel sõ ok ta tás nemzet kö zie -

sí tése. Az új tu do mány po li ti ka ke re té ben vis  sza he lye zik – a ko ráb ban csak ta ní tás ra

le fo ko zott – egye te mek re a ku ta tás-fej lesz tés fel ada tát, és ez zel pár hu za mo san át -

ala kít ják a tu do má nyos fo ko za tok rend sze ré nek mód ját. A sze rep kör és a funk ci ók

ér tel me zé se, il let ve al kal ma zá sa zök ke nõk kel és fe szült sé gek kel te li tér ben zaj lik,

amit a fel sõ ok ta tás kö ré ös  sze gyûlt ér dek cso por tok po lé mi ái kí sér nek mo der nis ta és

poszt mo der nis ta, il let ve kon zer va tív, klas  szi kus és neo li be rá lis ér vek mel lett. 

Ha a ki sebb sé gi ma gyar nyel vû ma gán egye te mi há ló zat he lyét és sze re pét ke -

res sük a bo lo gnai fo lya mat so rán ki ala ku ló fel sõ ok ta tá si tér ben, ak kor a kö vet ke zõ

meg ál la pí tá so kat te het jük. Je len leg az in téz mény rend szert a sod ró dás, az elõ re me -

ne kü lés po li ti ká ja és a le he tõ sé gek hez mért elõ csat la ko zás jel lem zi a ro má ni ai, il -

let ve a nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si tér hez. Ugyan ak kor a bo lo gnai fo lya mat ér vé nye sü -

lé se a szer ve ze ti ke re tek ru gal mas sá ga mi att va la mi vel egy sze rûbb, mint a már

meg erõ sö dött gyö kér ze tû in téz mé nyek ben. De a ki a la ku lat lan ság és a ki sebb sé gi

lét több szö rös ver seny hát rány ba he lye zi az egye tem há ló za tot a töb bi in téz mén  nyel

szem ben, az az bi zo nyos kép zé si prog ra mok akkreditációjának rend kí vü li el hú zó dá sa

meg aka dá lyoz za, hogy lé pést tart sa nak a fel sõ ok ta tá si re form cél ja i val, kon szo li dál ják

in téz mé nyi ke re tek közt a vál to zá so kat és to vább lép hes se nek a he lyi ki sebb ség ér tel -

mi sé gé nek után pót lá sá ban (pél dá ul mes te ri specializációk akk re di tá lá sá val). A bo -

lo gnai fo lya mat ked ve zõ hely zet be leg in kább az ál la mi, akk re di tált ki sebb sé gi fel sõ -

ok ta tást he lye zi, amely egy szer re le het ak tív ré sze se a nem zet kö zi és nem ze ti

(ma gyar) fel sõ ok ta tá si tér nek. Ez zel szem ben a ma gyar tan nyel vû ma gán egye te mek

több te kin tet ben (pél dá ul ECTS, ok ta tói és hall ga tói mo bi li tás, ösz tön díj prog ra -

mok, nem zet kö zi ku ta tá sok stb.) tét len ség re és ak tív rész vé tel ük elo dá zá sá ra van -

nak utal va, ami a bo lo gnai fo lya mat fi lo zó fi á ja el len hat. 
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Bu ra Lász ló

A bolognai folyamat a romániai 
magyar pedagógusképzésben
Esélyek, kételyek, gondok

A BO LO GNAI KÉP ZÉ SI REND SZER BE VE ZE TÉ SE

A Bo lo gnai Nyi lat ko za tot (1999) Ro má nia is alá ír ta, a fel sõ ok ta tá si rend szer en nek

szel le mé ben va ló át szer ve zé sét elõ ké szí tet te, és az új kép zé si rend szert az 2005/06-os

tan év ben be ve zet te. Az or szág ban mû kö dõ nagy szá mú ál la mi és ma gán egye te men

ma gyar tan nyel vû ok ta tás is fo lyik a ko lozs vá ri Babeş-Bolyai Tudományegyetemen,1

Nagy vá ra don a Partiumi Ke resz tény Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Karán2 és a

Sapien tia Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem Csík sze re dá ban és Ma ros vá sár he lyen

mû kö dõ karain.3 Az Er dély ben mû kö dõ töb bi állami4 s magánegyetemen5 nem fo -

lyik ma gyar tan nyel vû kép zés.

A ko lozs vá ri Babeş-Bolyai Tu do mány egye tem (a to váb bi ak ban: BBTE) és Ro -

má nia má sik há rom nagy ál la mi egye te me – a Bu ka res ti Tu do mány egye tem, a Jász -

vá ro si Tu do mány egye tem és a Te mes vá ri Tu do mány egye tem – kon zor ci u mot ho zott

lét re, kö vet ke zés képp (az egye te mi au to nó mia tisz te let ben tar tá sá val ugyan, de) a

fel sõ fo kú ok ta tás el vi és gya kor la ti kér dé se i ben lé nye gé ben azo nos mó don jár el.

A bo lo gnai fo lya mat al kal ma zá sá nak mód já ra és ha tá sá ra vo nat ko zó el vi és gya kor la ti

meg ál la pí tá sok ból ezért ál ta lá ban kö vet kez tet he tünk a Ro má nia egész te rü le tén

vég be me nõ fo lya mat ra. 

Eset ta nul má nyunk ban a bo lo gnai fo lya mat cél ki tû zé se i nek meg va ló su lá sát (al -

kal ma zá sát) a (szá mos sza kon ma gyar tan nyel ven is ok ta tó) ko lozs vá ri BBTE mû kö -

dé sé ben vizs gál juk, konk ré tan a Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar „Az ele mi

1 21 ka ron 57 sza kon.

2 12 sza kon.

3 19 sza kon.

4 Mû egye te mek Bras só ban, Ko lozs vá rott, Temesvárott, or vo si egye te mek Ko lozs vá ron, Te mes vá -

ron, Ma ros vá sár he lyen (itt rész le ges ma gyar ok ta tás is van), a Nagy vá ra di Nyu ga ti Egye tem (ki vé -

tel: ma gyar nyel vû óvó- és ta ní tó kép zõ) és a Nagy bá nyai Észa ki Egye tem. 

5 Né hány ki vé tel van csu pán. Akkreditációt szer zett az ara di szék he lyû, Er dély-szer te szá mos vá -

ros ban ki he lye zett ta go za tok kal mû kö dõ Vasile Goldiş Nyu ga ti Egye tem, amely nek Pszi cho ló gia és

Ne ve lés tu do má nyi Ka ra ta ní tó kat és óvo da pe da gó gu so kat ké pez ma gyar nyel ven Margittán. A nagy-

kõ rö si Károli Gás pár Fõ is ko la ki he lye zett ta go za ta ként kán tor ta ní tó kép zõ mû kö dik Ma ros vá sár he lyen.
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is ko lai és az is ko la kö te les kor elõt ti ok ta tás pedagógiája”6 ne vet vi se lõ új szak (a to -

váb bi ak ban ta ní tó és óvo da pe da gó gu si szak) elõ ké szí té sét és in dí tá sát.

A bo lo gnai rend sze rû kép zés be ve ze té sét az egye tem Aka dé mi ai Ta ná csá nak

2004. má jus 17-i dön té se in dí tot ta el. A kö vet ke zõ, a 2005/06-os tan év tõl kez dõ dõ en

az in du ló év fo lyam ok az egye tem min den ka rán már a bo lo gnai tí pu sú kép zé si rend -

szer nek meg fe le lõ tan ter vek sze rint in dul tak. Az Aka dé mi ai Ta nács az át ala kí tás so -

rán négy alap elv al kal ma zá sát kér te. Ezek az aláb bi ak:

1. az el ké szí ten dõ új ta nul má nyi prog ra mok le gye nek kom pa ti bi li sek a bo lo gnai

rend szert al kal ma zó or szá gok egye te me i nek ta nul má nyi prog ram ja i val;

2. az új prog ra mok ne le gye nek uni for mi zál tak;

3. a ta nul má nyi rend szer tar tal mi, mód szer ta ni, va la mint tu do má nyos szem pon tú

át szer ve zé se nö vel je a nem ze ti és nem zet kö zi kompetitivitást; 

4. az át szer ve zés sel lét re jö võ új ta nul má nyi rend szer egé szé nek nö vel nie kell az

egye tem ha tá sát a tár sa da lom mo der ni zá ló dá sá ra.

A BO LO GNAI REND SZER RE VA LÓ ÁT TÉ RÉS GYA KOR LA TI LÉ PÉ SEI 

A BBTE Sze ná tu sa ki mond ta, hogy a fel sõ ok ta tá si rend szer re va ló át té rést a ro má -

ni ai tör vé nyek fi gye lem be vé te lé vel, a kép zés bo lo gnai rend szer sze rin ti cik lu sok ra

osz tá sá val – Bachelor, Master, dok to ri – és a prog ra mok idõ tar ta má nak iga zí tá sá val

kí ván ja meg szer vez ni. Az or szá gos és az eu ró pai irány vo nal hoz tör té nõ iga zí tást a ka -

rok tan tes tü let ének fel ada tá vá tet te, az egész fo lya mat, a tan szé kek és a ka rok

mun ká já nak ko or di ná lá sát a ta nul má nyi ügye kért fe le lõs pro rek tor ra és a Rek to ri

Hi va tal ra bíz ta. 

A Bo lo gnai Nyi lat ko zat nak és az EU in téz ke dé se i nek meg fe le lõ en az egye tem

Aka dé mi ai Ta ná csa kér te, hogy a kép zé si rend szer át szer ve zé sé nek el sõ lé pé se ként

a cím ze tes professzorok,7 a tan szé kek, a ta go za tok dol goz zák ki sa ját kép zé sük át -

szer ve zés re vo nat ko zó ter ve ze tü ket. Ve zér elv ként meg fo gal maz ta, hogy ezen mun -

ka so rán ve gyék fi gye lem be mind sa ját ta pasz ta la ta i kat, mind az idõ sze rû eu ró pai

irány vo na lat, a he lyi meg ol dá sok ból pe dig azo kat tá mo gas sák, ame lyek nek iga zolt

nem zet kö zi vo nat ko zá sa van. A ter vek ki dol go zá sát és az elõ ké szí tõ mun kák el vég -

zé sét kö ve tõ en a BBTE Sze ná tu sa jó vá hagy ta az egyes ka rok tan szé ke i nek és ta go -

za ta i nak át szer ve zé sét, a rö vi debb idõ tar ta mú fel sõ fo kú kép zés (az ún. egye te mi

kol lé gi u mok) át szer ve zé sét, a vizs ga- és kreditrendszert, va la mint a több sza kos

kép zés át ala kí tá sát a bo lo gnai fo lya mat aján lá sa i nak meg fe le lõ en. Ha son ló képp jó vá -

hagy ta a pe da gó gus kép zés ben részt ve võ hall ga tók pe da gó gi ai és mód szer ta ni fel -

ké szí té sé rõl ki dol go zott el kép ze lést, a hall ga tók gya kor la ti kép zé sé nek át szer ve zé -

sét, a prog ra mok, a tan szé kek és a tu do má nyos ku ta tás át ala kí tá sát.

A BBTE Sze ná tu sa jó vá hagy ta to váb bá, hogy a 2005/06-os tan év tõl a fel sõ fo kú

ok ta tás rö vi debb idõ tar ta mú for má ját ké pe zõ egye te mi kol lé gi u mok a BBTE lé te zõ vagy

új kara i nak ki he lye zett ta go za tá vá ala kul ja nak. A Sze ná tus meg szab ta a le het sé ges

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

6 Az új szak az ún. rö vi dí tett (3 éves) ta nul má nyi ide jû egye te mi kol lé gi u mi (fõ is ko lai) sza kot vált ja fel.

7 Ma gyar or szá gon az egye te mi ta ná ri be osz tás nak fe lel meg.
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át ala kí tás fel tét ele it is. A mû kö dõ ki he lye zett ta go za tok nak 1. ren del kez nie kell a

Rek to rá tus ál tal meg ál la pí tott mi ni má lis cím ze tes ta ná ri lét szám mal, könyv tár ral,

il le tõ leg a he lyi ha tó sá gok tól ren del ke zé sük re bo csá tott épü let tel; 2. le gyen elekt -

ro ni kus kap cso la ta a Babeş-Bolyai Tu do mány egye tem mel; 3. le gye nek ki ad vá nyai

(egye te mi kur zu sok le írá sa stb.); 4. vé gül ki kell mon da ni uk, hogy je lent ke zõk re

leg alább öt évig szá mít hat nak.

A BBTE (más vá ro sok ban mû kö dõ ta ní tó kép zõ, he lyi köz igaz ga tá si, tu risz ti kai

stb.) egye te mi kol lé gi u ma i nak, me lyek a bo lo gnai rend szer sze rint át szer ve zõ dõ

egye te mi ka rok ki he lye zett egye te mi ta go za tá vá akar tak ala kul ni, a fen ti ek do ku -

men tá lá sá ra el kel lett ké szí te ni ük ön ér té ke lé sü ket, mely nek meg vizs gá lá sa és el fo -

ga dá sa ese tén az adott kar ki he lye zett ta go za tá vá ala kul hat tak.

A ki he lye zett ta go za tok ön ér té ke lé sé nek akk re di tá lá sát kö ve tõ en a Pszi cho ló -

gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar, il le tõ leg a BBTE Sze ná tu sa jó vá hagy ta a kar ki he -

lye zett ma gyar tan nyel vû ta go za ta i nak mû kö dé sét. „Az ele mi is ko lai ok ta tás és az

is ko la kö te les kor elõt ti pe da gó gi á ja” cí mû szak in dul ha tott ma gyar nyel ven Kézdi-

vásárhelyen, Ko lozs vá ron, Nagyenyeden, Szat már né me ti ben és Székelyudvarhelyen,

va la mint ro mán és ma gyar tan nyel ven Ma ros vá sár he lyen.

ELÕZ MÉ NYEK: AZ EGYE TE MI KOL LÉ GI U MOK

A rö vi dí tett idõ tar ta mú fel sõ fo kú kép zés in téz mé nyei a Kézdivásárhelyen, Ko lozs -

vá ron, Nagyenyeden, Szat már né me ti ben és Székelyudvarhelyen, il le tõ leg ro mán és

ma gyar nyel ven a Ma ros vá sár he lyen mû kö dõ egye te mi kol lé gi u mok vol tak. A bo lo gnai

kép zé si rend szer át vé te le, konk rét al kal ma zá sa, kö rül mé nye i nek meg ér té se szük sé -

ges sé te szi a rend szer elõz mé nye it ké pe zõ egye te mi kol lé gi u mok mû kö dé sé nek

szám ba vé tel ét, bi zo nyos mély sé gû elem zé sét. 

A BBTE a há rom éves, ún. rö vi dí tett idõ tar ta mú fel sõ fo kú kép zést egye te mi

kol lé gi um né ven 1998-ban in dí tot ta el. Az el sõ év ben (kü lön bö zõ vá ro sok ban ki he -

lye zett ta go za tok ként) csak ro mán tan nyel vû kép zé sek in dul tak: a Po li to ló gia Kar

ta go za ta ként a He lyi Köz igaz ga tá si Fõiskola,8 a Föld rajz Kar ke re té ben a Föld rajz –

Tu risz ti kai Fõ is ko la, a Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar ke re té ben Ta ní tó -

kép zõ Fõ is ko la (Colegiul Universitar de Institutori).9 (Ro mán tan nyel vû ki he lye zett ta -

ní tó kép zõ fõ is ko lai ta go za tot lé te sí tet tek Beszterce-Naszódon, majd 1999-ben Ko -

lozs vá rott, Máramarosszigeten, Ma ros vá sár helyt, Sep si szent györ gyön, Szebenben

[itt né met ta go za tot is] és Zilahon.) A Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar ma -

gyar nyel vû ki he lye zett ta go za tai, egye te mi kol lé gi u mai (más kép pen ta ní tó kép zõ

fõ is ko lái) – a ro mán ta go zat mel lett – 1999 õszén ala kul tak Kézdivásárhelyen, Ko -

lozs vá ron, Nagyenyeden, Szat már né me ti ben és Székelyudvarhelyen, majd 2001-ben

Ma ros vá sár he lyen (csak ta ní tó- és óvó nõ kép zés). 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

8 Ma gyar nyelv re a ro mán egye te mi kol lé gi um ki fe je zést ál ta lá ban fõ is ko la ként for dít ják. 

9 A ré gi ro mán nyelv bõl vett „institutor” ki fe je zést a kö zép is ko la i nál ma ga sabb szin ten ké pe sí tett

ta ní tók meg ne ve zé sé re hasz nál ták, a ma gyar nyelv ben ennek a ré gi „ok ta tó mes ter” ki fe je zés fe -

lel het meg.
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Az ún. rö vi dí tett idõ tar ta mú fel sõ fo kú kép zé si for ma, va gyis az egye te mi kol lé -

gi u mok lé te sí té sét az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um kez de mé nyez te. En nek oka a köz -

ok ta tás je len tõs szak em ber hi á nya volt. Az ele mi is ko lai ok ta tás ban ugyan is be ve zet -

ték az ide gen nyelv(ek) ok ta tá sát, de hi á nyoz tak a raj zot, ze nét, test ne ve lést

ok ta tók is. Ezt kí ván ta or vo sol ni a két sza kos ta ní tók, ok ta tók egye te mi kol lé gi u mi

szin tû kép zé sét, fel ké szí té sét cél zó mi nisz té ri u mi el kép ze lés. 

A BBTE 1998-ban in dí tot ta el a ro mán tan nyel vû ta ní tói, 1999-ben a ta ní tó –

an gol/fran cia nyelv(oktató) egye te mi kol lé gi u mot. 2000-ben mó do sí tot ta a sza kot:

ta ní tó/óvo da pe da gó gus, il let ve an gol vagy fran cia nyelv szak ra je lent kez het tek az

er re vál lal ko zók. A raj zot, ze nét, test ne ve lést ok ta tók kép zé se más egye te mek ha -

tás kö ré be tar to zott, így az ezek kel va ló szak pá ro sí tást (ta ní tó-rajz ok ta tó, ta ní tó-ze ne -

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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ok ta tó, ta ní tó-test ne ve lõ) a gya kor lat ban nem tud ták meg ol da ni. Szük ség lett vol na

né met nyelv-ta ná rok ra is, kép zé sü ket azon ban az egye tem né met nyel vi tan szé ke

nem tá mo gat ta. Mint hogy az egye tem an gol nyel vi tan szé ke is el le nez te a nyelv ta -

nár ok ki he lye zett ta go za ton tör té nõ kép zé sét, a 2001/02-es tan év tõl az egye te mi

kol lé gi u mok ban meg szûnt az ide gen nyelv-sza kos kép zés. A 2002/03-as tan év tõl az

óvo da pe da gó gu si ké pe sí tés jo gát is meg von ták tõ lük, ezért a 2003/04-es tan év tõl

már csak ta ní tói ké pe sí tést nyújt hat tak. 

Az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um és a BBTE az egye te mi kol lé gi u mot vég zet tek

ké pe sí té sét il le tõ en sem tu dott meg egyez ni. Az 1998-ban, 2000-ben in dult év fo -

lyam ok ok le ve lé ben „ta ní tó – an gol vagy fran cia nyelv” sze re pel, a 2001-ben in dult

év fo lya mé ban: „ele mi is ko lai ta ní tó (an gol vagy fran cia ta nul má nyok kal)”. A 2002-

ben in du ló tan év ben „ta ní tó”, ké sõbb is mét „ta ní tó és óvo da pe da gó gus” dip lo mát

adó év fo lya mot in dí tot tak. A tan éven kén ti vál toz ta tás a tan ter vek éven kén ti mó do -

sí tá sát von ta ma ga után, ez pe dig meg ne he zí tet te a ki he lye zett ta go za tok mû kö dé -

sét, a tan szé kek meg szer ve zé sét, meg fe le lõ elõ adó val va ló el lá tá sát. Kö vet ke zés -

képp a fel sõ fo kú pe da gó gus kép zést mind az el kép ze lé sek, mind a ter ve zés, mind a

ki vi te le zés te kin te té ben az ál lan dó ság hi á nya jel le mez te. En nek alap ve tõ okát tu laj -

don kép pen az elõzményekben,10 az egész ro mán köz ok ta tá si rend szer több év ti ze -

des bi zony ta lan sá gá ban ke res het jük. 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

10 Ro má ni á ban a ta ní tó kép zés ha gyo má nyo san négy-, az utób bi két év ti zed ben öt éves kö zép is ko -

lá ban (pe da gó gi ai lí ce um ban) tör tént. Volt idõ szak, ami kor (rö vid ide ig) Er dély ben is mû kö dött
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A ki he lye zett ta ní tó- és óvó kép zõ ta go za tok hall ga tói

A BBTE Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Ka ra ki he lye zett ta go za ton ként egy-

egy cso por tot en ge dé lye zett. A meg kö ve telt mi ni má lis cso port lét szá mot (leg alább

25 hall ga tó) a ki he lye zett ta go za tok (a szór vány vi dé ken mû kö dõ Nagyenyed ki vé te -

lé vel) min den tan év ben el tud ták ér ni (sõt az elõ írt lét szá mot ese ten ként akár

30%-kal meg is ha lad ták). 2000-ben és 2001-ben az egye tem ún. lá to ga tás nél kü li

(táv ok ta tá sos, csök ken tett lá to ga tá si kö te le zett sé gû) ta go zat in dí tá sát is en ge dé -

lyez te Kézdivásárhelyen, Szat már né me ti ben, Székelyudvarhelyen. A dön tést a tár -

sa dal mi szük ség let, a vi dé ki (fa lu si) ele mi is ko lai ok ta tás ban és az óvo dák ban mû -

kö dõ szak kép zet len pe da gó gu sok nagy szá ma in do kol ta.

A ki he lye zett ta go za tok nap pa li ta go za tá ra je lent ke zett hall ga tó kat kö zép is ko -

lai vég zett sé gük szem pont já ból négy cso port ba so rol hat juk: 

1. (rész ben hu mán, rész ben ter mé szet tu do mány ok ta go za ton) el mé le ti lí ce um -

ban vég zet tek (a több ség);

2. a még mû kö dõ pe da gó gi ai lí ce um ban vég zet tek (elég so kan);

3. ipa ri pro fi lú szak kö zép is ko lá ban érett sé gi zet tek (ke ve sen);

4. mû vé sze ti szak kö zép is ko lá ban érett sé gi zet tek (egy-egy hall ga tó).

A Kézdivásárhelyen, Szat már né me ti ben és Székelyudvarhelyen mû kö dõ táv ok -

ta tá si ta go zat hall ga tó i nak lét szá ma min den év fo lya mon szá mot te võ volt (40–60

fõ). A hall ga tók nagy több sé ge (90–95%) ele mi is ko lá ban, óvo dá ban dol go zott ta ní -

tói vagy óvó nõi be osz tás ban, né há nyan egyéb te rü le ten. A hall ga tók kö zött né hány

al kal mi mun kát vég zõ is volt. Vég zett sé gü ket te kint ve a pe da gó gi ai lí ce um ból ki ke -

rü lõk mel lett (tan éven ként és ta go za ton ként vál to zó arány ban) je len tõs volt az el -

mé le ti lí ce u mot vég zet tek szá ma, akik a tan ügy ben he lyet tes tan erõ ként dol goz tak.

A hall ga tók dön tõ több sé gét (a nap pa li ta go zat hoz ha son ló an) nõk tet ték ki, fér fi

hall ga tó csak el vét ve akadt.

Az ok ta tó sze mély zet biz to sí tá sa

Az egye tem sza bály za ta ér tel mé ben az egye te mi kol lé gi u mok ban elõ adó (ad junk -

tus) csak tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ ta nár le het, ta nár se géd pe dig (leg -

alább) doktorandusz. A ki he lye zett ta ní tó kép zõ ta go za tok in dí tá sa kor az egye te mi

elõ írá sok nak meg fe le lõ tan sze mély zet biz to sí tá sa ne héz sé gek be üt kö zött, ezért a

kez de tek kor (1998-ban, 1999-ben), sõt a ké sõb bi ek ben is, az egye tem el fo gad ta,

hogy I. di dak ti kai fo ko zat tal ren del ke zõ kö zép is ko lai ta nár ad jon elõ és/vagy ve zes -

sen sze mi ná ri u mot. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

posztszekunder ta ní tó kép zés. Rö vid éle tû volt a két éves ún. pe da gó gi ai in té zet, amely nek dip lo -

má sa it a kö zép is ko lai ta ní tó kép zõt vég zet tek tõl meg kü lön böz te té sül insztitutornak ne vez tek.

A há rom éves fõ is ko lai szin tû (egye te mi kol lé gi u mi) ta ní tó kép zés meg in dí tá sa kor meg szün tet ték

az öt éves pe da gó gi ai lí ce u mo kat. Két év után vi szont is mét in dí tot tak pe da gó gi ai lí ce u mi osz tá lyo -

kat, ame lye ket ak kor négy év alatt le he tett el vé gez ni. Pár év múl tán ezt az is ko la tí pust is meg -

szün tet ték.
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A ki he lye zett ta go za to kon a tan ter vek ben elõ írt óra szám nak kö szön he tõ en

több tan tárgy ból (ze ne, test ne ve lés, mû vé sze ti ne ve lés/rajz, tör té ne lem, ter mé szet -

tu do mány) nem le he tett egye te mi nor mák sze rin ti ka ted rá kat ki ala kí ta ni, s az

egye tem tõl el várt tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ ok ta tó kat ta lál ni. A ki he lye -

zett ta go za to kon csak Szat már né me ti ben si ke rült öt, egye te mi elõ írá sok nak meg fe -

le lõ (ma gyar, pe da gó gia – lé lek tan, ma te ma ti ka, an gol tan szé kek) cím ze tes ta nárt s

mel let tük dok to ri fo ko zat tal ren del ke zõ elõ adó kat al kal maz ni a ma gyar, ro mán,

pszi cho ló gia és ze ne tár gyak ok ta tá sá ra.

Szat már né me ti ben a ki he lye zett ta go zat önál ló épü le tet ka pott. A töb bi ki he -

lye zett ta go zat a vá ros ban mû kö dõ ta ní tó kép zõ/pe da gó gi ai lí ce um épü le té ben mû kö -

dött, ta ná rai (ke vés ki vé tel lel) kö zép is ko lá ban dol go zó pe da gó gu sok kö zül ke rül tek

ki, kö zü lük né há nyan doktoranduszok let tek, meg sze rez ték a dok to ri fokozatot.11

A pe da gó gi ai gya kor lat gond jai

A pe da gó gi ai gya kor lat meg szer ve zé se min den ki he lye zett ta go zat mû kö dé sé nek ál -

lan dó prob lé má ja volt, kü lö nös kép pen a nagy lét szá mú táv ok ta tá sos év fo lyam ok

ese té ben. Gya kor ló is ko lá ja és óvo dá ja ál ta lá ban ugyan az volt, mint a pe da gó gi ai lí -

ce u mo ké, ami a gya kor lat ve ze té sé re ki je lölt pe da gó gu sok (ta ní tók, óvó nõk) mun -

ká já nak je len tõs meg ter he lé sé hez ve ze tett. (Pénz ügyi gon dot oko zott a ta ní tók és

óvó nõk te vé keny sé gé nek ja va dal ma zá sa.) 

A fel sõ fo kú ta ní tó kép zés ben mû kö dõ ok ta tók ku ta tó mun ká ja, 

pub li ká ci ós te vé keny sé ge

A fel sõ ok ta tás ban mû kö dõ ta ná rok tól az egye tem ku ta tó mun kát, pub li ká ci ós te vé -

keny sé get is el vár. Az egye te mi kol lé gi u mok ban (il let ve a ta ní tó kép zõ ta go za to kon)

(ide ig le nes jel leg gel) al kal ma zott I. di dak ti kai fo ko za tú tan erõk közt ke vés akadt,

aki e leg ma ga sabb di dak ti kai fo ko zat meg szer zé se után terv sze rû en (akár mód szer -

ta ni, akár szak tu do má nyi) ku ta tást vé ge zett vol na, szak cik ket vagy ta nul mányt pub -

li kált vol na.

Kézdivásárhelyen, Szat már né me ti ben, Székelyudvarhelyen a táv ok ta tá si ta go -

za ton elõ adók (mind a tu do má nyos fo ko zat tal, mind az I. di dak ti kai fo ko zat tal ren -

del ke zõ ok ta tók) az alap tan tár gyak ból ta nul má nyi út mu ta tó kat ké szí tet tek. Kézdi-

vásárhelyen és Szat már né me ti ben a ki he lye zett ta go zat min den dok to ri fo ko zat tal

ren del ke zõ elõ adó ja és doktorandusza tu do má nyos és/vagy mód szer ta ni ku ta tó mun -

kát vég zett/vé gez, pub li ká ci ós te vé keny sé get foly tat, pe da gó gi ai és szak mód szer ta ni

kon fe ren ci á kon vett részt, adott elõ. A ku ta tá sok ba hall ga tó kat/hall ga tói cso por to -

kat is be von tak, a ta ná rok és a hall ga tók mun ká já nak be mu ta tá sá ra min den év ben

he lyi tu do má nyos ülés sza kot szer vez tek.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

11 Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen.
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A ki he lye zett ta go za to kon mû kö dõ (kü lön bö zõ be osz tá sú) egye te mi elõ adók

(és – a le he tõ sé gek hez mér ten – a be ta ní tó I. di dak ti kai fo ko zat tal ren del ke zõ kö -

zép is ko lai ta ná rok) pe da gó gi ai, pszi cho ló gi ai vagy más szak te rü le tû ku ta tó mun ká já -

nak ösz tön zé se, meg szer ve zé se, eset leg a ki he lye zett ta go za tok ös  sze han golt ku ta -

tó mun ká já nak meg ter ve zé se a bo lo gnai fo lya mat ba be kap cso ló dott in téz mé nyek

cél já vá és fel ada tá vá kell hogy vál jon. Hasz nos vol na ezért a ta go za tok közt ta ná ri

mun ka kö zös sé gek/szak cso port ok ki ala kí tá sa, szak mai együtt mû kö dé sük fel tét ele i -

nek meg te rem té se.

A BO LO GNAI KÉP ZÉ SI REND SZER RE VA LÓ GYA KOR LA TI

ÁT TÉ RÉS (2005–2007)

A fel sõ ok ta tás bo lo gnai rend sze rû át szer ve zé se kor meg szûn tek az egyes egye te mi

ka rok ke re té ben mû kö dõ rö vi dí tett kép zé si idõ tar ta mú (há rom éves) egye te mi kol -

lé gi u mok (fõ is ko lai ta go za tok). A Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar vi dé ken

mû kö dõ – a meg kí vánt fel té te lek nek meg fe le lõ – ta go za tai át ala kul tak az egye tem

ki he lye zett ta go za ta i vá (Kézdivásárhelyen, Ko lozs vá ron, Ma ros vá sár he lyen, Nagy -

enyeden, Szat már né me ti ben, Székelyudvarhelyen). A ka ron be lü li szak mai dif fe -

ren ci á ló dás ered mé nye képp a ki he lye zett ta go za to kon (a kép zé si cél nak meg fe le lõ en)

„Az ele mi is ko lai ok ta tás és az is ko la kö te les kor elõt ti pe da gó gi á ja” szak in dult

meg. Min den ki he lye zett ta go za ton van nap pa li ta go zat, Kézdivásárhelyen, Szat -

már  né me ti ben és Székelyudvarhelyen táv ok ta tá si ta go zat is.12

A hall ga tók nak az egye te mi kép zés há rom éve fo lya mán 180 kreditet kell meg -

sze rez ni ük, ame lyek ta nú sít ják, hogy meg fe lel nek a ta ní tói, óvó pe da gó gu si ké pe sí -

té si kö ve tel mé nyek nek. Az egye tem a 2007/08-as tan év ben egy éves nap pa li ta go za -

tos (tan díj kö te les) egye te mi vég zett sé get biz to sí tó ki egé szí tõ kép zést in dí tott,

amely re (ta nul má nya ik ki egé szí té sé ül) a meg szûnt fõ is ko lai ta ní tó kép zés vég zett jei

irat koz hat nak be.13

A TAN TER VEK KI DOL GO ZÁ SA

A BBTE Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Ka ra, il le tõ leg a szak tan szé kek Ko -

lozs vá ron ös  sze ál lí tot ták a szak tan terv ét. A ma gyar tan nyel vû ta go za tok tan terv -

ének ös  sze ál lí tá sa kor a ro mán ta go zat tan terv ét kel lett ala pul ven ni, ezt ki egé szí -

tet ték a ma gyar anya nyel vi kép zés bi zo nyos sa já tos sá ga i val.

Va ló szí nû leg az egye te mi szin tû vé vált fel sõ fo kú óvó- és ta ní tó kép zés tan ter -

ve i nek meg ter ve zé se kor is je lent ke zett egy-egy szak tan szék el len ál lá sa, il le tõ leg az

a tö rek vés, hogy a ha tás kö ré be tar to zó tan tár gyak (kur zu sok) az új tan terv ben fo ko zot -

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

12 A hall ga tók fél éven ként és tan tár gyan ként 8–8, ún. kon takt órán vesz nek részt, min den tan -

tárgy ból CD-n ta nul má nyi út mu ta tót kap nak.

13 Azo kat a tan tár gya kat kell el vé gez ni ük, ame lyek nem sze re pel tek a fõ is ko lai kép zés ben, a tan év

vé gén (az egye te mi kö ve tel mé nyek sze rint) ún. li cen ce-vizs gát tesz nek.
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tab ban ér vé nye sül je nek. (Er re utal tak a tan terv kez de ti mó do sí tá sai, vál toz ta tá sai.)

A szak ér vé nyes sé vált óra terv ét tan tárgy cso por tok ra bont va a 2. táb lá zat ös  szeg zi.

2. táb lá zat. „Az ele mi is ko lai és az is ko la kö te les 
kor elõt ti ok ta tás pe da gó gi á ja” szak óra ter ve 

A tan terv ben a lé lek ta ni és a pe da gó gi ai jel le gû el mé le ti tan tár gyak nak van a

leg na gyobb sú lya, eze ket az el sõ há rom fél év ben ta nít ják, a tan tár gyak szá ma a há -

rom fél év ben 14, összóraszámuk 756 óra. E szak tan tár gyak fel ada ta, hogy a vi lág ról,

az em ber rõl, az em ber fej lõ dé sé rõl, a ta nu lás ról el mé le ti hát te ret biz to sít sa nak. Le -

he tõ sé get ad ja nak szak tu do má nyi szem pont ból pon tos, gaz dag (szak tár gyi, lé lek ta ni,

pe da gó gi ai stb.) tu dás, ta ní tás tech ni kai kész sé gek el sa já tí tá sá ra. Se gít sék a sze rep -

vi sel ke dés-biz ton ság ki ala kí tá sát: a kom mu ni ká ci ós ügyes sé get, a ru gal mas és gaz -

dag vi sel ke dés re per to árt, a gyors hely zet fel is me rést, az épí tõ, elõrevívõ hely zet -

alakí tást, az erõ szak men tes, kre a tív, al ko tó konf lik tus ke ze lést. Ala kít sák ki a

pe da gó gi ai hely ze tek, je len sé gek elem zé sé nek, a kom pe ten cia ha tá rok biz tos fel is -

me ré sé nek ké pes sé gét. Ta nít sa nak a pe da gó gus szak má ban fon tos gon dol ko dá si, ér -

tel me zé si, hi po té zis al ko tó, an ti ci pá ló, dön té si sé má kat. A gya kor lat mu tat ja meg,

hogy az adott tan tárgy komp le xum meg fe le lõ pe da gó gi ai kom pe ten ci á val ren del ke zõ

pe da gó gu so kat ké pez-e. 

A bo lo gnai fo lya mat cél ki tû zé sei sze rin ti, an nak szel le mi sé gé ben és gya kor la tá -

ban tör té nõ ta ní tó- és óvo da pe da gó gus-kép zés Ro má ni á ban új je len ség. E ma gá tól

ér te tõ dõ en hos  szú fo lya mat ered mé nyes sé ge ér dem le ge sen csak évek után lesz

mér he tõ/ele mez he tõ. Ma, a fo lya mat el in dí tá sá nak idõ sza ká ban egy elõ re szá mos

ké tely me rül fel. Jo gos a kér dés: a ta go zat tan terv ét ké szí tõk, a szak tu do mány ok el -

mé le ti mû ve lõi va jon jár ta sak-e az ele mi is ko lai és az óvo dai ne ve lés-ok ta tás gya kor -

la tá ban is? Egyen súly ban van-e az el mé le ti is me re tek és az is ko lai pe da gó gi ai gya -

kor lat ban meg sze rez he tõ ta pasz ta la tok men  nyi sé ge?

Az ok ta tás gya kor la tát is me rõ pe da gó gu sok (és a fel sõ ok ta tás ban mû kö dõk) vé -

le mé nye, hogy a nem pe da gó gi ai és lé lek ta ni szak tár gyak csak mar gi ná lis he lyet

kap tak a szak tan terv ében. Az ezek bõl meg sze rez he tõ szak mai is me re te ket sem mi -

képp sem ér zik elég sé ges nek. Ál ta lá nos vé le mény, hogy mind az ele mi is ko lai ok ta -

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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tás ban, mind az óvo dá ban mû kö dõ pe da gó gu sok nak a 4–6. fél év ben meg szer zett

szak tan tár gyi és gya kor la ti is me re te it ki kell egé szí te ni. 

A bo lo gnai kép zé si rend szer a kö zép is ko lá ban mû köd ni aka rók szá má ra le he tõ vé

te szi a to váb bi szak kép zést, a ma gisz te ri fo ko zat meg szer zé sét. Va jon nem vol na jó

az ele mi is ko lá ban ta ní tók, az óvo dá ban mû kö dõk szá má ra is ilyen (leg alább egy éves

ta nul má nyi idõ tar ta mú) fo ko za tot lé te sí te ni? A köz vet len szak mai is me ret szer zés

le he tõ sé get te rem te ne a ta ní tói és óvo da pe da gó gu si sza kot vég zet tek szá má ra is,

hogy a pszi cho ló gi án és pe da gó gi án kí vü li szak te rü le te ken is el mé lyít hes sék is me re -

te i ket. Így vál hat na tel jes sé a pe da gó gi ai kom pe ten ci ák meg szer zé se, ki ala kí tá sa.

A ro má ni ai ok ta tás fel ada ta az is, hogy ki dol goz za (a bo lo gnai rend szer szem -

pont ja it is fi gye lem be ve võ) a kom pe ten cia lis tá ra, pe da gó gu si il le té kes ség re ala po zó

szem pont rend szert, amely ob jek tí ven és ap ró lé ko san le ír ja azt a pe da gó gu si is me ret -

rend szert, vi sel ke dést, hoz zá ál lást, at ti tû döt, amel  lyel a kez dõ, il le tõ leg a gya kor ló

pe da gó gus nak ren del kez nie kell. Ugyan ak kor – mint hogy a pe da gó gi ai kom pe ten ci ák

az (egy-egy te rü le ten meg nyil vá nu ló) gya kor la ti tu dás ré szei – a pe da gó gu sok nak ma -

guk nak is hoz zá kell já rul ni uk a pe da gó gi ai prob lé mák fel is me ré sé hez, meg ha tá ro zá -

sá hoz, le het sé ges meg ol dá sa ik elõ re lá tá sá hoz és vé gül meg ol dá suk hoz. A ro mán nyel -

vû, a ma gyar, va la mint a (ro mán ra, ma gyar ra le for dí tott, eset leg le nem for dí tott)

kül föl di szak iro da lom is me re te ré vén meg szer zett el mé le ti tu dás, va la mint a pe da gó -

gi ai kom pe ten cia el mé le tek ben meg szer zett szá mot te võ jár tas ság gya kor lat ba ül te té -

se és al kal ma zá sa azon ban min den kép pen idõ igé nyes fel adat.

A LI CEN CE-VIZS GA

A Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar ki he lye zett ta go za ta in „Az ele mi is ko lai

és is ko la kö te les kor elõt ti ok ta tás pe da gó gi á ja” szak hall ga tói ta nul má nya ik be fe je -

zé se kor li cen ce vizs gát tesz nek. Az egye te mi ta nul má nyi rend szer ér tel mé ben a li -

cen ce vizs gá ra je lent ke zés elõ fel té te le az idegennyelv-vizsga.14 A BBTE csak az

egye tem ide gen nyel vi ka ted rá in szer ve zett vizs gák alap ján meg szer zett ta nú sít -

ványt fo gad ja el.15

A 2007/08-as tan év vé gén a ta ní tói és óvo da pe da gó gu si sza kon elõ ször sor ra ke rü -

lõ li cen ce-vizs gán po ten ci á li san rend kí vül nagy szá mú vég zõs hall ga tó je lent ke zé sé re

le het szá mí ta ni, ugyan is a vizs gán részt ve het nek a nap pa li ta go za tos, il le tõ leg az

egy kor fõ is ko lát vég zet tek ki egé szí tõ kép zé sét nap pa li ta go za ton elvégzõk.16 A táv -

ok ta tá si ta go za ton elõ ször a 2008/09-es tan év ben fog nak vé gez ni hall ga tók.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

14 Az ide gen nyelv el sa já tí tá sá hoz elég te len az el sõ tan év ben sze rep lõ he ti 2 óra. A hall ga tók a

nyelv is me ret meg fe le lõ szint jét ma gán úton (vagy má sutt) vég zett ta nul má nyok ré vén ér he tik el.

Ez (fõ ként a táv ok ta tá si ta go za ton ta nu lók szá má ra) je len tõs meg ter he lést okoz.

15 A BBTE ide gen nyel vi tan szé kei ál tal szer ve zett vizs gák kö ve tel mé nyei so kak szá má ra ne he zen

tel je sít he tõ ek, gya ko ri a több szö ri vizs gá zás. A nyelv vizs gá kért a hall ga tók nak fi zet nie kell, az

egye tem szá má ra ez je len tõs anya gi for rást je lent, s a kor rup ció ve szé lyé vel jár.

16 Amen  nyi ben meg szer zik az ide gen nyelv-is me ret ta nú sít vá nyát.
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AZ ÁT JÁR HA TÓ SÁG EL VE

A ro má ni ai pe da gó gus kép zés tan terv ét – a bo lo gnai rend szer re hi vat koz va – az át jár -

ha tó ság el vé re utal va ké szí tet ték el. En nek ér tel mé ben a ta ní tói és óvo da pe da gó gu -

si sza kon ta nu ló hall ga tó (elv ben) a 3. fél év el vég zé se után a kredittranszfer ér vé -

nye sí té sé vel át irat koz hat más pe da gó gi ai sza kok ra is. Er re elõ ször a 2006/07-es

tan év ben volt le he tõ ség, de sen ki nem vet te igény be. Az át jár ha tó ság el ve az ál la mi

egye tem és az akk re di tált ma gán egye te mek vo nat ko zá sá ban is érvényes.17

A Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Ka ron (a ki he lye zett ta go za to kon is) a

nap pa li ta go zat ra be irat ko zott hall ga tó a táv ok ta tá sos ta nul má nyi for má ra csak a

tan év be fe je zé sét kö ve tõ en (a kö vet ke zõ tan év re) irat koz hat át.

AD MI NISZT RÁ CIÓ, HALL GA TÓI LÉT SZÁM A KI HE LYE ZETT 

TA GO ZA TO KON

A Pszi cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar vi dé ken mû kö dõ ki he lye zett ta go za tai

(Kézdivásárhely, Ko lozs vár, Ma ros vá sár hely, Nagyenyed, Szat már né me ti, Székelyud-

varhely)18 min den ügyé nek in té zé sét köz pon to sí tot tan, a kar ko lozs vá ri Dé ká ni Hi -

va ta la vég zi. A cent ra liz mus ra be ren dez ke dett egye tem szá má ra a ki he lye zett ta go -

za tok fi nan szí ro zá sá nak ke ze lé se – föld raj zi szórt sá guk mi att is – ne héz kes.

A hall ga tói lét szá mot, ezen be lül az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek szá mát, a Pszi -

cho ló gia és Ne ve lés tu do má nyok Kar Dé ká ni Hi va ta la ál la pít ja meg, ez függ vé nye az

egye tem egé szé re néz ve meg ál la pí tott (az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um mal egyez te -

tett) hall ga tói lét szám nak.

A ki he lye zett ta go za tok mind egyi ke egy-egy cso por tot in dít hat, a cso port lét -

szám (ál ta lá ban) 25–30 fõ, az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tó ké 7–10. A táv ok ta tá sos

kép zé si for ma ke re té ben 20–40 hall ga tó val in dul hat el cso port. Ál ta lá ban azon ban

en ge dé lye zik az ezt meg ha la dó hall ga tói lét szá mot is. Az egye te mi kol lé gi u mot (fõ -

is ko lát) vég zet tek szá má ra lé te sí tett egytanéves egye te mi ki egé szí tõ kép zés ben az

en ge dé lye zett cso port lét szám 25–40 fõ. (Az et tõl va ló el té rés en ge dé lye zé se mind

a táv ok ta tá sos for ma, mind a ki egé szí tõ kép zés ese tén a dé kán [il let ve a Ka ri Ta -

nács] ha tás kö re.)

Ha a ki egé szí tõ kép zé si for mát nem csak a 2007/08-as tan év ben en ge dé lye zik,

ha nem az ezt kö ve tõk ben is, a ta ní tói és óvo da pe da gó gu si sza kot vég zet tek szá ma

je len tõ sen meg nö vek szik. A hall ga tók szá má nak nö ve ke dé se (fõ ként a táv ok ta tá sos

kép zé si for ma hall ga tó i val) az egye te mi kép zés bi zo nyos mér té kû el tö me ge se dé sé -

nek ve szé lyét rej ti ma gá ban, il le tõ leg (a gya kor lat ta pasz ta la ta sze rint) a mi nõ ség

rom lá sá hoz (is) ve zet.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

17 Az ál la mi egye tem (BBTE) szá má ra ver seny hely ze tet je lent a ma gán egye te mek rend sze re,

konk ré tan az ara di szék he lyû Vasile Goldiş Nyu ga ti Egye tem, amely (ro mán nyel vû) ki he lye zett

ta go za to kat mû köd tet, a BBTE-nél ki sebb tan dí jat kér, más részt (a köz vé le ke dés sze rint) kö ve tel -

mény- és vizs ga rend sze re nem olyan igé nyes – és a vizs gá kon elõ for dul a kor rup ció.

18 Ro mán tan nyel vû ki he lye zett egye te mi ta go zat mû kö dik Ko lozs vá ron, Ma ros vá sár he lyen, Mára-

marosszigeten, Nagy sze ben ben és Naszódon.
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3. táb lá zat. A ki he lye zett ta go za to kon ta nu lók lét szá ma

Je len idõ szak ban az egye te mi szin tû (ma gisz te ri) pe da gó gu si ok le vél meg szer -

zé se – no ha a pe da gó gus szak ma nem tar to zik a tár sa da lom ál tal kel lõ en ér té kelt te -

kin té lyû, er köl csi sú lyú szak mák kö zé – a de mog rá fi ai apály hatására19 még is na gyon

sok ta ní tó és óvo da pe da gó gus cél ki tû zés évé vált.

TO VÁBB KÉP ZÉS

A ta ní tói és óvo da pe da gó gu si sza kot el vég zett, köz ok ta tás ban el he lyez ke dett pe da -

gó gu sok nak két, de leg föl jebb öt év után ún. vég le ge sí tõ vizs gát kell ten ni ük, csak

így mû köd het nek cím ze tes tan erõ ként. Az ok ta tás ban (akár cím ze tes be osz tás ban,

akár he lyet tes tan erõ ként) mû kö dõk 4-5 éven ként to vább kép zés re kö te le zet tek.

To vább kép zést je lent a II. il le tõ leg az I. di dak ti kai fo ko zat meg szer zé se is, ezért a

pe da gó gus a di dak ti kai fo ko za tok meg szer zé se idõ sza ká ban men te sül az idõ sza kos

to vább kép zés kö te le zett sé ge alól. A vég le ge sí tõ vizs ga, a II. és az I. di dak ti kai fo ko -

za ti vizs ga meg szer ve zé se, il le tõ leg az I. fo ko zat meg szer zé sé hez kö te le zõ mód szer -

ta ni-tu do má nyos dol go zat el ké szí té sé nek irá nyí tá sa, meg vé dé se az egye tem ha tás -

kö ré be tar to zik.

A BBTE ke re té ben (is) mû kö dik To vább kép zõ In té zet, amely az ok ta tás min -

den szint jén dol go zó pe da gó gu sok to vább kép zé sét vég zi és irá nyít ja. Az In té zet az

ele mi ok ta tás ban és az óvo dák ban mû kö dõ pe da gó gu sok to vább kép zé sét a ki he lye -

zett ta go za tok ke re té ben vég zi. A ki he lye zett ta go za tok szer ve zik meg a te rü le ti il -

le té kes sé gük sze rint az öve zet ben dol go zók elõ írt to vább kép zé sét is. A ki he lye zett

ta go za tok sa ját to vább kép zé si prog ra mot mû köd tet het nek, ha ezt a BBTE To vább -

kép zõ In té ze te és az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um akk re di tál ja (Szat már né me ti ben

mû kö dik ilyen). 

*  *  *

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

19 A né pe se dé si ada tok ta nú sá ga sze rint az ele mi is ko lai ok ta tás még so ká ig ös  sze zsu go ro dó ban

lesz, szá mos vi dé ken a ma gyar tan nyel vû ok ta tást a ro ma et ni ku mú la kos ság gyer me kei tart ják

fenn.
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1. Az Ok ta tás ügyi Mi nisz té ri um a ro mán ok ta tá si rend szer egé szé rõl a 2006/07-

es tan év be fe je zé se után elem zõ je len tést ké szí tett. Az ál lam fõ uta sí tá sá ra el ké szí -

tet ték en nek rö vi dí tett vál to za tát. Az ál lam fõ a je len tés alap ján azt nyilatkozta,20

hogy az ok ta tá si rend szer úgy rossz, ahogy van, a je len tés ugyan is nem elem zi a pi ac,

a gaz da ság és az ok ta tás ös  sze füg gé se it. A gaz da ság ugyan is új mun ka he lye ket te -

rem tett, amit vi szont az ok ta tás nem min den szem pont ból kö vet. En nek kö vet kez -

mé nye a je len tõs mun ka erõ-ki ván dor lás. A je len le gi fel sõ ok ta tá si rend szer rõl azt ál -

lít ja, hogy nem ver seny ké pes, nem biz to sít esély egyen lõ sé get, és ma gá ban hor doz za

a kor rup ció le he tõ sé gét.

2. A bo lo gnai rend szer egye te mi ok ta tás ba tör té nõ be ve ze té se ma gá tól ér te tõ dõ en

szá mos szer ve zé si, tan ter vi, szak em ber kép zé si stb. prob lé mát ered mé nyez, me lyek a

ko ráb bi fel sõ ok ta tá si rend szer szá má ra újat, ki hí vást je len te nek. A bo lo gnai rend szer

ro má ni ai vi szo nyok kö zött va ló al kal ma zá sá nak ered mé nye it fo lya ma to san ta nul má -

nyoz ni, ér té kel ni kell. A po zi tív és/vagy ne ga tív je len sé gek ész le lé se, szük ség sze rin ti

ki iga zí tá sa, a rend szer sa já tos sá ga i ra, szük ség sze rint he lyes bí té sé re tö rek vés az egye -

te mek ve ze tõ sé gé nek, tu do má nyos (aka dé mi ai) ta ná csa i nak ál lan dó fel ada ta.

3. A fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek szám be li nö ve ke dé se ne okoz za az ok ta tás

mi nõ sé gé nek rom lá sát, az egye tem nek ezért ál lan dó gond ja le gyen mind a köz pon ti

in téz mény, mind az at tól föld raj zi lag tá vol esõ ta go za tok meg fe le lõ szín vo na lá nak,

kor sze rû sé gé nek biz to sí tá sa.
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mi nõ ség je gyé ben. Ma gisz ter, 1:25–33. Csík sze re da: Magister Ki adó–Apá czai Cse re Já nos Pe -

da gó gu sok Há za. 

Szabó-Thalmeiner No é mi (2004): A ro má ni ai pe da gó gus – a to vább kép zés ak tu á lis hely ze te. Pe da -
gó gus kép zés, 1:107–115.

 

20 A saj tó 2007 au gusz tu sá ban fog lal ko zott a nyi lat ko zat tal.
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Gabóda Béla–Gabóda Éva 

A bo lo gnai fo lya mat Uk raj ná ban

A BO LO GNAI TÖ REK VÉ SEK IMP LE MEN TÁ CI Ó JA

Az eu ró pai fel sõ ok ta tás át ala kí tá sát cél zó reformsorazatot hu szon ki lenc eu ró pai or -

szág ok ta tá si mi nisz te re 1999-ben a ré gi olasz or szá gi egye tem vá ros ban, Bo log ná ban

ren de zett kon fe ren ci á ján in dí tot ta el. A Bo lo gnai Nyi lat ko zat alá írói el ha tá roz ták,

hogy két éven te ta lál ko zó kat szer vez nek, ahol fi gye lem mel kí sé rik a ki tû zött fel ada -

tok meg va ló sí tá sát. A ta lál ko zók kö zöt ti idõ szak ban az alá író or szá gok de le gált ja i ból

és az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek kép vi se lõ i bõl ál ló Bo lo gna Ko or di ná ci ós Bi zott -

ság (Bo lo gna Follow-up Group) fel ügye li a kö zös cé lok és fel ada tok meg va ló sí tá sá nak

fo lya ma tát. Ugyan ak kor a fo lya mat egyik leg fon to sabb sa já tos sá ga a fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek és azok hall ga tói szer ve ze te i nek be vo ná sa, il let ve a dön té sek ben va ló ak tív

köz re mû kö dé se. 

Az ok ta tást irá nyí tó szak em be rek amel lett, hogy or szá gon ként ér té ke lik és

meg vi tat ják az elõ zõ ta lál ko zó kon ki je lölt fel ada tok vég re haj tá sát, újabb cél ki tû zé -

se ket is meg fo gal maz nak az eu ró pai fel sõ ok ta tás ver seny ké pes sé gé nek, il let ve a fel -

sõ ok ta tá si in téz mé nyek át ala ku lá sá nak és fej lesz té sé nek ér de ké ben. E fo lya mat ba

szer ve sen il lesz ked nek az Eu ró pai Unió és az Eu ró pai Ta nács ál tal meg fo gal ma zott

és a tag ál lam ok ra kö te le zõ ér vén  nyel bí ró ren de le tek. (http://www.ope.hu)

A bo lo gnai fo lya mat te hát az eu ró pai fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket ál lan dó meg -

újí tás ra ser ken ti, s az egy sé ges eu ró pai fel sõ ok ta tás lét re ho zá sá val kap cso lat ban a

kö vet ke zõ konk rét cé lo kat tûz te ki: 1. kön  nyen ös  sze ha son lít ha tó vég zett sé gek

rend sze re; 2. két szin tû (a 2003. évi ber li ni kon fe ren ci á val há rom szin tû) kép zés; 3. egy -

sé ges kreditrendszer; 4. a mo bi li tás tá mo ga tá sa; 5. az eu ró pai együtt mû kö dés ösz -

tön zé se a mi nõ ség biz to sí tás terén;1 6. az eu ró pai di men zi ók tá mo ga tá sa a fel sõ ok ta -

tás ban; 7. egész éle ten át tar tó ta nu lás; 8. a hall ga tók és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

be vo ná sa az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ba; 9. az eu ró pai

ok ta tá si tér ség von ze re jé nek és ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se.

Uk raj na 2005-ben csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat hoz. A csat la ko zás nem je -

len ti azt, hogy az or szág je len le gi ok ta tá si rend sze re nem fe lel meg az el vá rá sok nak:

a csat la ko zás sal még szín vo na la sab bá vál hat. Jevhen Holovata szo ci o ló gus sze rint

Eu ró pa a ha gyo má nyo kon ala pul, eb bõl a szem pont ból kon zer va tív nak is ne vez het -

jük, ép pen ezért a leg ér tel me sebb meg ol dás az eu ró pai rend szer hez va ló csat la ko zás.

(Idé zi Rácz, 2004)

1 En nek ered mé nye az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tá si Szer ve zet (ENQA) ala pí tá sa.
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A nyi lat ko zat alá írá sa óta el telt idõ szak ban kez de nek ki raj zo lód ni Uk raj na új

fel sõ ok ta tá si rend sze ré nek kon túr jai. Fõ ként az új kép zé si rend szer bevezetése,2 a

mi nõ ség biz to sí tás ad szá mot a két éves mun ká ról. Kez de ti lé pés ként el ké szült az

egy sé ges fel sõ ok ta tá si rend szer hez va ló csat la ko zás mû ve le ti (cse lek vé si) ter ve,

amely ben 2010-ig meg ha tá roz ták az el vég zen dõ fel ada to kat. Meg ala kí tot ták az Ok -

ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um mel lett mû kö dõ ún. Nem ze ti Cso por tot, mely -

nek fel ada ta a bo lo gnai fo lya mat fi gye lem mel kí sé ré se és a nem ze ti ké pe sí té si ke ret

el ké szí té se, amely meg fe le lõ en iga zo dik az eu ró pai rend szer hez. 

Fon tos és el sõd le ges lé pés ként az or szág fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben meg -

kez dõ dött a nem zet kö zi egyez mé nye ken ala pu ló Eu ró pai Kreditátviteli Rend szer

(ECTS) sza bá lyai sze rint szer ve zõ dött ok ta tás be ve ze té se. A két cik lu sú kép zés re

va ló át té rés ál ta lá ban igen jól ha lad, át la go san a hall ga tók több mint egy har ma da már

eb ben a rend szer ben ta nul.

Az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um a 2008/09-es tan év re néz ve konk rét

fel adat ként je löl te meg az eu ró pai nor mák nak meg fe le lõ dip lo ma mel lék le tek be ve -

ze té sét az or szág fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben. Az or szá gos di ák ön kor mány zat –

tár su lá si szán dék kal – fel vet te a kap cso la tot az Eu ró pai Or szá gok Nem zet kö zi Di ák -

szö vet sé gé vel.

Ugyan csak je len tõs elõ re ha lás tör tént a nem ze ti mi nõ ség biz to sí tá si rend szer

ki ala kí tá sa te rén, az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tá si Szer ve zet ál tal ja va -

solt irány el vek nek meg fe le lõ en. E sze rint fon tos fel adat ként je löl ték meg töb bek

kö zött a hall ga tók be vo ná sát az ér té ke lés be, az ered mé nyek köz zé té tel ét, kül föl di

szak ér tõk fog lal koz ta tá sát, il let ve az együtt mû kö dést az eu ró pai mi nõ ség biz to sí tá si

ügy nök sé gek kel. Ám e te rü le ten még szá mos te en dõ van mind in téz mé nyi, mind

pe dig ága za ti szin ten.

A 2005-re és a 2006-ra ki tû zött pri o ri tá sok meg va ló sí tá sá ról je len tés ké szült.

Az ér té ke lés szá mot ad az egyes te rü le te ken tör tént elõ re ha lás ról. Ezek töb bek kö -

zött: a két cik lu sú kép zés meg va ló sí tá sa; a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer ki ala kí tá sa;

az ok le ve lek és a ta nul má nyi idõ el is me ré se. (Lásd 1. táb lá zat)

Az ed di gi ered mé nyek bõl ki in dul va a 2007–2008-ra ter je dõ idõ szak fõ fel ada ta it

az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um az aláb bi ak ban ha tá roz ta meg:

• az ENQA-jelentésben ja va solt irány el vek meg va ló sí tá sa a mi nõ ség biz to sí tás te rén;

• a har ma dik cik lu sú kép zés ke re te i nek meg ha tá ro zá sa és el in dí tá sa;

• a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás nö ve lé se és tá mo ga tá sa;

• a part ner ség el ve, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti kap cso la tok bõ ví té se;

• az új dip lo mák (el sõ sor ban a Bachelor) mun ka erõ-pi a ci el fo gad ta tá sa te rén to -

váb bi együtt mû kö dé sek ki épí té se (új mun ka he lyek te rem té se és biz to sí tá sa). 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

2 Fo lya mat ban van.
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A to váb bi ak ban Uk raj na fel sõ ok ta tá si rend sze rét, an nak hely ze tét mu tat juk be

el sõ sor ban a fen ti ér té ke lõ lap elem zé sén ke resz tül, ki emel ten fog lal koz va a kár pát -

al jai ma gya rok fel sõ ok ta tá si hely ze té vel, an nak ak tu á lis prob lé má i val. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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1. táb lá zat. Bo lo gna ér té ke lõ lap (Uk raj na, 2007. ja nu ár)

For rás: Uk raj na Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri u ma. (http://www.ope.hu)
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A FEL SÕ OK TA TÁ SI REND SZER RE FORM JA

JOG SZA BÁLY OK

Mi u tán 1991 õszén a Szov jet unió fel bom lott, Uk raj na ki ki ál tot ta füg get len sé gét, és

té to ván el in dult a jog ál la mi ság fe lé. (Botlik–Dupka, 1993)3 A szov jet mû ve lõ dés po -

li ti ka leg kri ti ku sabb te rü le té nek szá mí tó ok ta tás, ezen be lül a fel sõ ok ta tás át fo gó

kon cep ci o ná lis és szer ve ze ti át ala kí tá sa el sõd le ges fel ada tot je len tett a fi a tal ál lam -

nak. A nem ze ti ok ta tás követelményei4 mel lett el sõ sor ban dif fe ren ci ál ni, il let ve de-

centralizáni kel lett az örö költ, és el kel lett kez de ni az in téz mé nyi de mok ra ti zá lás,

il let ve a ki elé gí tõ fi nan szí ro zás fel tét ele i nek ki dol go zá sát és meg te rem té sét. (Ko -

má ro mi, 2001) Az ok ta tá si törvény5 né hány alapintézkedését6 kö ve tõ en az Ok ta tá si

és Tu do má nyos Mi nisz té ri um 1993 vé gé re ké szí tet te el azt a kon cep ci ót, amely nek

alap ján 1995-ben meg szü le tett a fel sõ ok ta tá si re form ra vo nat ko zó el nö ki ren de let,

majd 1997-ben az önál ló felsõoktatásitörvény-tervezet, me lyet több szö ri át dol go zás

és tár gya lás után 2002-ben fo ga dott el Uk raj na Leg fel sõbb Tanácsa.7

Az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um több do ku men tu mot, irány el vet is

ki adott a fel sõ ok ta tás szá má ra: a több szin tû oktatásról,8 a fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek be va ló felvételrõl,9 a baccalaureusi ok ta tá si programról.10

Az ok ta tá si tör vény (1991) a fel sõ ok ta tás rend sze ré be il lesz tet te a kü lön bö zõ

szak kép zé si formákat,11 meg nyi tot ta a le he tõ sé get a ma gán in téz mé nyek elõtt, ki ala -

kí tot ta az in téz mé nyi ön kor mány za to kat, biz to sí tot ta a po li ti kai pár tok tól va ló füg -

get len sé get, és meg vál toz tat ta az ál lam és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti vi -

szonyt. (Ko má ro mi, 2001; Gabóda, 2004; Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001) 

A Szov jet uni ó ban (1990 elõtt) a fel sõ ok ta tás át po li ti zál tan, cent ra li zál tan és

ter ve zet ten mû kö dött. Az 1990-es vál to zá sok kö vet kez té ben át fo gó re form fo lya ma -

tok in dul tak, ame lyek ki ter jed tek az ok ta tás te rü le té re is. Mi ha il Gor ba csov 1990.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

3 A de cem ber 1-jei köz tár sa sá gi nép sza va zá son a sza va zók 90,2%-a a füg get len ség mel lett sza va -

zott. Kár pát al ján a vá lasz tó pol gár ok mint egy 83%-a já rult az ur nák hoz, és a le adott sza va za tok 93%-

ával Uk raj na füg get len sé gé re vok solt. 78%-uk a me gye kü lön le ges stá tu sú ön kor mány za tá nak meg -

te rem té se mel lett fog lalt ál lást. A be reg szá szi já rás pol gá ra i nak nagy több sé ge – 81,4%-a – Ma gyar

Au to nóm Kör zet lét re ho zá sát is meg sza vaz ta. A kár pát al jai me gyei ta nács 1992. ja nu ár 24-i ülé sén

ezt a do ku men tu mot egy han gú lag el fo gad ta, és Uk raj na Leg fel sõbb Ta ná csá hoz (par la ment jé hez)

for dult, hogy fo gad ja el a nép sza va zás ered mé nyét. Az ügy ben a mai na pig nem szü le tett dön tés.

(Botlik–Dupka, 1993)

4 Te ma ti ka és nyelv.

5 Zakon Ukrajini Pro Oszvitu: 1991-ben fo gad ták el, majd 1996-ban mó do sí tot ták.

6 Pél dá ul az Ál la mi Akkreditációs Bi zott ság és a Fel sõ fo kú Mi nõ sí tõ Bi zott ság meg ala ku lá sá ról

szó ló in téz ke dé sek (Zakon Ukrajini Pro Oszvitu, 1991, 9–14. cik kely, I. fe je zet: Ál ta lá nos té te lek).

7 Uk raj na fel sõ ok ta tá si tör vé nye (Zakon Ukrajini Pro Viscsu Oszvitu), 2002. ja nu ár 17.

8 1995. ok tó ber 10.

9 1995. jú ni us 6.

10 1995. de cem ber 15.

11 Kö zép fo kú szak kép zé si for má kat (szak kö zép is ko lá kat).
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ok tó ber 22-ei ren de le te bel sõ au to nó mi á hoz jut tat ta a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket.

Az ok ta tá si tör vény sze rint a fel sõ fo kú in téz mé nyek a meg ál la pí tott rend ben és

akk re di tá lá suk nak meg fe le lõ en kap nak au to nó mi át, ami az in téz mé nye ket pót ló la gos

jo gok kal ru ház za fel. Ezek a jo gok a következõek: az ok ta tás tar tal má nak meg ha tá -

ro zá sa; a di ák hall ga tók, as pi rán sok, doktoranduszok fel vé te li sza bály za tá nak ki dol -

go zá sa az ál la mi követelmnyek fi gye lem be vé te lé vel; a tu do má nyos fo ko za tok meg -

ha tá ro zá sa és oda íté lé sük fel té te le; in gó és in gat lan va gyon bir tok lá sa; bel sõ

ren de le tek ki adá sa (min den mû kö dé si en ge dél  lyel ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si tan in -

té zet önál ló jo gi sze mély); az ál lam tól ka pott egyéb ha tás kö rök az in téz mény stá tu -

sá nak meg fe le lõ en. A fel sõ fo kú in téz mény egyes ha tás kö re it át ru ház hat ja az ál la mi

ok ta tás irá nyí tá si szer vek re (Zakon Ukrajini Pro Oszvitu, 1991, 39. cik kely, II. fe je zet:

Ok ta tá si rend szer). A fel sõ fo kú kép zést biz to sí tó ok ta tá si in téz mé nyek stá tu sát

akk re di tá lá suk nak meg fe le lõ en négy szint ben ál la pí tot ták meg. Az au to nó mia leg -

ma ga sabb szint jét a IV. mi nõ sí té si fo ko zat tal ren del ke zõ egye te mek kap ták. Uk raj -

ná ban je len leg 123 in téz mény mû kö dik. Ezen in téz mé nyek kö zül a leg na gyob bak

Uk raj na fel sõ ok ta tá si tör vé nye (Zakon Ukrajini Pro Viscsu Oszvitu, 2002. ja nu ár 17.,

N0 2984-III.) sze rint vi sel he tik a „nem ze ti egye tem” ne vet. A négy leg na gyobb ki -

emelt nem ze ti egye tem a kö vet ke zõ: Tarasz Sevcsenkó Egye tem (Ki jev); Me zõ gaz -

da sá gi Egye tem (Ki jev); Jo gi Nem ze ti Egye tem (Har kov); Mû sza ki Egye tem (Ki -

jev). 2003-ban 15 nem ze ti egye tem mû kö dött az or szág ban (Kár pát al ján egy: az

Ung vá ri Nem ze ti Egye tem).

Az 1991-es tör vény ugyan ak kor fenn tar tot ta a köz pon ti akk re di tá lás, a tan ter vi

felügyelet,12 a tankönyvkiadás,13 va la mint a tu do má nyos mi nõ sí tés ál la mi mo no pó li u -

mát (Ko má ro mi, 2001), te hát kor lá toz ta a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ját.

Az akk re di tá lás mi nisz te ri á lis ke re tek kö zé tar to zó köz pon ti szerv (bi zott ság) ha -

tás kö re, amely be egyes fel sõ ok ta tás ban dol go zó szak em be rek is meg hí vást kap nak.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

12 Uk raj ná ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek óra ter ve i ket (óra há ló i kat) a mi nisz té ri um ál tal ki dol go -

zott és ja va solt alap óra ter vek bõl ki in dul va sa ját ma guk dol goz zák ki. Az így ös  sze ál lí tott óra ter ve -

ket a mi nisz té ri um en ge dé lye zi. Az óra ter vek kö te le zõ en kreditrendszerûek. Egy kredit ál ta lá ban

egy fél éves, he ti egy órá ban ok ta tott tan tárgy. Mi vel a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a tan év 17 (1.

fél év), il let ve 18 (2. fél év) he tes sze mesz te rek bõl épül fel, ös  sze sen 54 óra (eb bõl 34–36 óra kon -

takt óra). Az óra ter vek há rom rész re ta gol ha tók: az el sõ rész a köz is me re ti tár gya kat tar tal maz za

(egy-két kredites tár gyak, ame lye ket az or szág va la men  nyi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyé ben azo nos

óra szám ok ban ta ní ta nak: szo ci o ló gia, po li to ló gia, val lás tör té net, kul túr tör té net, esz té ti ka és eti ka,

Uk raj na tör té ne te, hi va ta los uk rán nyelv, ide gen nyelv, jog, köz gaz da ság tan, test ne ve lés), a má so -

dik rész a szak nak meg fe le lõ tu do mány te rü let el mé le ti tár gya it fog lal ja ma gá ban, a har ma dik rész

pe dig a szak má ra fel ké szí tõ stú di u mok ból áll. A tan tár gyi tan me ne te ket az in téz mény ta ná rai ál lít -

ják ös  sze a mi nisz té ri um ja vas la tai és mu ta tói alap ján, amit a tan szé kek és tu do má nyos ta ná csok

hagy nak jó vá. (Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001:23; Orosz, 2005, 2007:11)

13 Az ok ta tás ban hasz nál ha tó tan köny vek lis tá ját min den tan év ben mi nisz te ri ren de let tel sza bá -

lyoz zák. A nem ze ti sé gi in téz mé nyek ben ezen köny vek for dí tá sa hasz nál ha tó, ami rend sze rint éve -

ket ké sik. A for dí tás el ké szü lé sé ig csak az uk rán nyel vût le het hasz nál ni. Az al ter na tív köny vek

hasz ná la tá hoz a mi nisz té ri um en ge dé lye szük sé ges (az igaz ság hoz tar to zik, hogy az ilyen jel le gû

köny vek hasz ná la tá val szem ben egy elõ re nem lép nek fel eré lye sen). (Beregszászi–Cse rnics kó–

Orosz, 2001:20–21; Orosz, 2005, 2007:11) A tan könyv ki adás gya kor la ti lag ál la mi mo no pó li um. A kár -

pát al jai ma gyar tan nyel vû is ko lá kat a Lembergi (Lvivi) Szvit Tan könyv ki adó biz to sít ja.
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Mû kö dé se – vagy az ad mi niszt ra tív ön kény vagy a sze mé lyi ös  sze té tel bõl kö vet ke zõ

ese ti rész re haj lás mi att – rit kán szol gál az in téz mé nyek meg elé ge dé sé re. (Bereg szá szi–

Csernicskó–Orosz, 2001; Ko má ro mi, 2001; Orosz, 2005a, 2007)14

A rek to ri tiszt sé get pá lyá zat út ján töl tik be. A pá lyá za tok el bí rá lá sá ban az adott

in téz mény kép vi se lõi egy har mad arány ban vesz nek részt, va gyis sú lyuk el vész a fen-

n tar tói szfé rá val szem ben. Az in téz mé nyi au to nó mia le he tõ sé gei ezért ezen a té ren

is cse ké lyek, rész le ge sek. Az 1993-tól mû kö dõ „rek to ri szö vet ség” fel lép het ugyan a

fenn tar tó val szem ben, jo go sít vá nyai azon ban nin cse nek, sze re pe lé nye gé ben a tár sa -

dal mi és po li ti kai rep re zen tá ció, va la mint az in téz mény kö zi egyez te tés. Erõ sebb au -

to nó mi át csak a „nem ze ti” mi nõ sí tést el nyert ki emel ke dõ, nagy ha gyo má nyú in téz -

mé nyek él vez nek. Az au to nó mi át il le tõ en egy sé ges elõ írás a ka rok, in té ze tek,

tan szé kek kép vi se lõ it fel so ra koz ta tó tu do má nyos ta nács fel ál lí tá sa, mely ben az ok -

ta tói és hall ga tói ér dek vé de lem nek is he lye van. A cent ra li zá ció és a ké zi irá nyí tás

le bon tá sá nak fo lya ma ta rend kí vül ne he zen és las san ha lad. Er re néz ve ta lán leg jel -

lem zõbb moz za nat, hogy a nem zet kö zi in téz mé nyi kap cso la tok sza bad fel vé tel ét és

ápo lá sát csak az ok ta tá si tör vény egy 1996-os ki egé szí tõ cik ke lye te szi le he tõ vé.

(Ko má ro mi, 2001; Zakon Ukrajini Pro Oszvitu 1996). 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

14 Az akkreditáció több lép csõs fo lya mat: a Mi nisz té ri um hoz el jut ta tott akkreditációs ké re lem mel,

va la mint az ön ér té ke lé si je len tés be nyúj tá sá val kez dõ dik. Ezt a do ku men tá ci ós cso ma got, a je len -

tés tör vé nyes sé gét el len õr zõ el já rás után a Mi nisz té ri um el jut tat ja az Ál la mi Akkreditációs Bi zott -

ság hoz (ÁAB [1996-ban ala kult meg]. A Mi nisz te ri Ka bi net ren de le te a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl és akk re di tá lá sá ról. 1996. 02. 12. Ki jev, No 200.) Az ön ér té ke lé si je -

len té sek vizs gá la tát hely szí ni vizs gá lat kö ve ti, mely nek so rán az ÁAB és a Mi nisz té ri um szak bi -

zott sá gai meg lá to gat ják az egyes in téz mé nye ket, s a hely szí nen el len õr zik a do ku men tá ci ós cso -

mag ban le ír ta kat. Meg vizs gál ják, hogy az in téz mény az ok ta tók szak mai fel ké szült sé ge, il let ve

ké pe sí té se, a hall ga tók tár gyi tu dá sa szem pont já ból és az in téz mény tár gyi fel tét ele it te kint ve

meg fe lel-e az ál ta la kért fo ko zat nak. A hely szí ni vizs gá lat ál ta lá ban 3–5 na pos, de spe ci á lis kö rül -

mé nyek kö zött akár hét na pos is le het. A hely szí ni lá to ga tás után a ház bi zott ság ve ze tõ je je len tést

ír (va la men  nyi tag alá ír ja), amely ben té nye ket ál la pít meg, és ame lyet el küld az il le tõ fel sõ ok ta tá -

si in téz mény ve ze tõ jé nek. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ jé nek lát ta moz nia kell a je len tést, és

meg fo gal maz hat ja el len ve té se it is. Ez a do ku men tum az ÁAB szak ér tõi bi zott sá gá hoz ke rül, amely

e do ku men tum és az ön ér té ke lés alap ján meg ír ja sa ját je len té sét. A je len tés az ÁAB pléniumán

ke rül meg vi ta tás ra, il let ve el fo ga dás ra. Tar tal maz za, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény mi lyen mér -

ték ben fe lel meg az akkreditációs kri té ri u mok nak, hogy az ÁAB ja va sol ja-e az ide ig le nes mû kö dé si

en ge dély meg adá sát, il let ve az akkreditációt. Vis  sza is küld he ti a je len tést a szak ér tõi bi zott ság -

hoz, ki egé szí tõ in for má ci ó kat kér ve. Az ÁAB fi gye lem be ve he ti a szak mai egye sü le tek vé le mé nyét

is, mely egye sü le tek sze re pe szak má tól füg gõ en na gyon el té rõ. Az or vo si és jo gi szak mák ren del -

kez nek alegerõsebb szak mai egye sü le tek kel. Az akkreditációs ren de let hi á nyos sá ga, hogy nem ír

elõ ha tár idõ ket a ké rel mek el bí rá lá sá ra, így egy-egy akkreditációs ké re lem cso mag több hó na pon

ke resz tül is fe küd het az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um ban, il let ve az ÁAB-nél.

(Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001:22) Az Ál la mi Akkreditációs Bi zott ság Uk raj na je len tõ sebb

ál la mi egye te me i nek rek to ra i ból, mi nisz té ri u mi tiszt ség vi se lõk bõl, to váb bá ok ta tá si szak em be rek -

bõl áll. El nö ke Uk raj na ok ta tá si és tu do má nyos mi nisz te re. Te vé keny sé gé re ál ta lá ban jel lem zõ,

hogy mi vel tag jai év ti ze dek óta ma gas ál la mi po zí ci ó kat töl te nek be, egy ér tel mû en a ko ráb bi struk -

tú ra kon zer vá lá sá ra, a sa ját és így az ál la mi mo no pó li um meg õr zé sé re tö re ked nek. Ez nem ked vez

a ma gán- és az ala pít vá nyi in téz mé nyek nek. (Uo.)
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Az új uk rán rend szer a szov jet szisz té ma szá mos ele mét õriz te meg, nem ze ti

ki adás ban. A fenn tar tást il le tõ en az ok ta tá si kor mány zat osz to zik más szak mi nisz té -

ri u mok kal, szer ve ze tek kel, ön kor mány zat ok kal. (Beregszászi– Csernicskó–Orosz,

2001:23; Ko má ro mi, 2001; Orosz, 2005a, Orosz, 2007:11)15

A fi nan szí ro zás az uk rán fel sõ ok ta tás leg ke vés bé meg ol dott te rü le te (leg alább is

az ál la mi szek tor ban), ami már ön ma gá ban kor lá toz za az in téz mé nyi au to nó mi át. Az

1991-es ok ta tá si tör vény ki tûz te, hogy a nem ze ti jö ve de lem leg alább 10%-át az ok ta -

tás ügy re kell for dí ta ni. Az óta sincs va lós szá mí tás ar ról, hogy mi, ho gyan va ló sul meg

eb bõl az el kép ze lés bõl. Az in téz mé nyek nek min den eset re le he tõ sé gük nyí lik gaz -

dál kod ni egyéb be vé te le ik bõl: tan díj ból, szol gál ta tá sok nye re sé gé bõl, ado má nyok -

ból, el adás ból, pá lyá za ti tá mo ga tás ból. Sa ját be vé tel hez az in téz mé nyek azon ban a

leg rit kább eset ben jut nak hoz zá meg fe le lõ mér ték ben. A köz pon ti költ ség ve tés tá mo -

ga tá sa, meg bíz ha tó sá ga pe dig nem hogy nö ve ked nék, ha nem in kább gyen gül, an nak

el le né re, hogy a gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó in téz mé nyi jö ve de lem a ha tá -

lyos tör vé nyek ér tel mé ben nem adóz tat ha tó meg. (Orosz, 2007:12) A tör vény nem

sza bá lyoz za a for rá sok in téz mé nyek köz ti el osz tá sá nak ará nyát, így elõ tér be ke rül az

ér dek meg osz tó lob bi zás, a ma ga sabb szin tû, több pénz zel já ró akk re di tá lás el éré sé -

nek – min den ér de kek fö lött ál ló – haj há szá sa, és min den fé le egyéb prak ti ka. Ál ta -

lá nos je len ség ként ál la pít ha tó meg, hogy a bé rek és az ösz tön dí jak ki fi ze té se után

az in téz mé nyek „üres zseb bel” ren del kez nek, s ezt az épü le tek ál lag meg óvá sa, be -

ren de zé se, ener gia el lá tá sa, to váb bá a könyv tá rak ál lo mány gya ra pí tá sa erõ sen bán ja.

Má sik kö vet kez mény az in téz mé nyek be zá rá sá ra, ös  sze vo ná sá ra irá nyu ló tö rek vés,

amely a 2006/07-es tan év ben mu tat ko zott meg leg erõ tel jes eb ben. (Ko má ro mi, 2001;

Orosz, 2007:12)16

Ok ta tá si szak em be rek egy be hang zó vé le mé nye, hogy ha az or szág – egye te mi

hall ga tó i nak szá mát te kint ve – eu ró pai szint re sze ret ne emel ked ni, leg alább a dup lá -

já ra kel le ne emel ni a fel sõ ok ta tá si szfé ra fe lé irá nyu ló tá mo ga tá so kat, sõt, meg kel le ne

újí ta ni az egész ok ta tá si rend szert. A szak em be rek azt is fon tos nak ta lál ják, hogy

a kor mány nö vel je az ok ta tás ban dol go zó em be rek fi ze té sét, biz to sít sa az ok ta tá si

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

15 Az ok ta tá si tör vény ér tel mé ben az in téz mé nyek fenn tar tá sa az ala pí tók fel ada ta, te hát az ál-

lamiakat a költ ség ve tés bõl kell fenn tar ta ni. Emel lett az ok ta tá si in téz mé nyek vál lal ko zói te vé -

keny sé get fo lya tat hat nak, jö ve de lem re te het nek szert kü lön bö zõ ado má nyok ból és szol gál ta tá sok ból:

pl. tan fo lyam ok, nyel vi kur zu sok, fel vé te li elõ ké szí tõk szer ve zé sé bõl. Az ezen te vé keny sé gek bõl

szár ma zó in téz mé nyi jö ve de lem a ha tá lyos tör vé nyek ér tel mé ben nem adóz tat ha tó meg. (Orosz,

2007:12) Az ok ta tá si tör vény úgy ren del ke zik, hogy a nem ze ti jö ve de lem leg ke ve sebb 10%-át ok ta -

tás ra kell for dí ta ni. A par la ment ál tal jó vá ha gyott költ ség ve tés meg ha tá roz za a te rü let nek já ró

részt, a te rü le ti ta ná csok le bont ják já rá si szint re, a já rá si ta ná csok pe dig te le pü lé sek re, il let ve in téz -

mé nyek re (Zakon Ukrajini Pro Oszvitu 1996:32–33, Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001:24)

16 A fo lyó tan év ben 59 fel sõ fo kú in téz mény mû kö dé si en ge dé lyét von ta vis  sza a mi nisz té ri um.

A nyá ri vizs ga idõ szak alatt a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko la is át esett egy mi nisz té  -

riu mi át vi lá gí tá son. Az át vi lá gí tás ered mé nye ként ugyan a fõ is ko la mû kö dé si en ge dé lyét nem von ták

vis  sza, de több sza kon meg von ták a spe ci a lis ta szin tû ok le vél lel já ró kép zést. Ez utób bit az zal in do -

kol ták, hogy a fõ is ko la nem ren del ke zik meg fe le lõ szá mú mi nõ sí tett ok ta tó val (kan di dá tus sal, pro -

fes  szor ral), mi vel a Ma gyar or szá gon szer zett PhD-fokozatokat a bi zott ság (és a Mi nisz té ri um) ar ra

hi vat koz va, hogy nin cse nek az uk rán tör vé nyek nek meg fe le lõ en ho no sít va, nem fo gad ja el. 
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folya mat anya gi-tech ni kai fel tét ele it. Ez zel a cél lal ki is dol goz tak egy ál la mi prog ra -

mot, mely nek meg va ló sí tá sá ra 2005-ben pél dá ul 120-130 mil lió hrivnyát utalt ki a

kor mány. (Rácz, 2004) Az I–II. akkreditációs fokozattal17 ren del ke zõ in téz mé nyek

fi nan szí ro zá sá ra a köz pon ti költ ség ve tés bõl a 2006/07-es tan év ben 812,3 mil lió

hrivnyát for dí tot tak, a III–IV. akkreditációs szin tû in téz mé nyek pe dig 3 mil li árd

363,6 mil lió hrivnyából gaz dál kod hat tak. Eb ben a tan év ben 217,4 mil lió hrivnyával

emel ke dett a köz pon ti költ ség ve tés bõl a hall ga tói ösz tön dí jak ra for dí tott ös  szeg.

A pe da gó gi ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vég zõs hall ga tó it – ös  sze sen 15 mil lió

hrivnya ér ték ben – egy sze ri tá mo ga tás ban ré sze sí tet ték, amen  nyi ben a vég zett sé -

gük nek meg fe le lõ en he lyez ked tek el a mun ka erõ pi a con. A kö vet ke zõ évek ben a

ter vek sze rint mint egy 20%-kal kí ván ják emel ni a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fi nan -

szí ro zá sá ra elõ írt ös  sze get. (http://www.ope.hu)

FEL SÕ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK

Az in téz mé nyi struk tú ra négy szint re ta go ló dik. A leg al só szin tet – 2–3 éves kép -

zés sel – a tech ni ku mi, szak is ko lai tí pu sú in téz mé nyek kép vi se lik, te hát a ré gi –

szov jet – rend szer ben lét re ho zott kö zép fo kú szak kép zést be il lesz tet ték a fel sõ ok ta -

tás ba. (3. ábra)18 (Ma gyar or szá gon ez in kább a szak kö zép is ko lá nak fe lel meg.) A kö -

vet ke zõ szint a négy éves kol lé gi u mi kép zés alap vizs gá val. A har ma dik szin tet a

szak in té ze tek – fõ is ko lák – kép vi se lik, a ne gye di ket a szak aka dé mi ák, kon zer va tó ri u  -

mok és az egye te mek. Az egye te mek a leg fel sõ szin tet tes te sí tik meg,19 mert ezek

ren del kez nek egye dül ku ta tá si akkreditációval is, s csak ki vé tel sze rû en van har ma dik

szin tû egye tem. (Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001:23; Gabóda, 2004; Ko má ro mi,

2001; Orosz, 2005a; Orosz, 2007:11)20 Az egye te mi (il let ve fõ is ko lai) ku ta tá sok (fõ -

ként az alap ku ta tás) – akk re di tá lás tól füg gõ – át fo gó in téz mé nye sí té se az uk rán fel -

sõ ok ta tás je len tõs vív má nya a szov jet tí pu sú sze rep osz tás sal szem ben. A szov jet rend -

szer ben a ku ta tás gya kor la ti lag a tu do má nyos aka dé mi ai, il let ve a nagy vál la la ti szfé ra

elõ jo ga volt. Ku ta tá si cé lok ra újab ban a tu do má nyos ku ta tás ról szó ló 1998-as tör vény a

fenn tar tói költ ség ve tés 10%-ának fel hasz ná lá sát ír ta elõ.21 (Ko má ro mi, 2001)

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

17 A mi nõ sí tés fel ada ta it kü lön ál ló ál la mi bi zott ság (Viscsa Atesztacijna Ko misz íja) lát ja el.

18 Az ok ta tás idõ tar ta ma két év, amen  nyi ben a ta nu ló az érett sé gi meg szer zé se után (a kö zép is ko la

11. osz tá lyá nak el vég zé sé vel) nyer fel vé telt a kép zés be. Há rom éves ab ban az eset ben, ha nem tel -

jes fo kú kö zép is ko lai vég zett ség gel, te hát az ál ta lá nos is ko la (9. osz tály) el vég zé se után kez di meg

ta nul má nya it.

19 Ha a prog ram több mint 75%-a meg fe lel a IV-es szint nek (mi nõ sí tés nek), ak kor az egész in téz -

mény IV. fo ko za tú lesz.

20 Az egye te mek ala pí tá sa a 18. szá zad ra nyú lik vis  sza. A Har ko vi Egye te met 1804-ben, a Ki je vi

Egye te met 1834-ben, az Odes  szai Egye te met pe dig 1865-ben ala pí tot ták. A 19. szá zad ban az el sõ

mû sza ki fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket nyu gat-eu ró pai min ták alap ján hoz ták lét re, ezt kö vet te

1898-ban a Ki je vi Po li tech ni kai Fõ is ko la. Az el sõ szak in téz mé nyek a 20. szá zad ele jén ala kul tak.

21 A fel sõ fo kú ok ta tá si rend szer ben meg va ló su ló tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás a szak em ber -

kép zés ré sze. E te vé keny ség gel tu do má nyos kol lek tí vák s egyes tu dó sok fog lal koz nak szer zõ dé sek,
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A 2006/07-es tan év má so dik fe lé ben Uk raj ná ban 920 I–IV. fo ko zat tal akk re di -

tált fel sõ ok ta tá si in téz ményt tar tot tak nyil ván. (1. ábra)22 Az in téz mé nyek kö zül

499 volt ál la mi, 222 ön kor mány za ti (me gyei vagy já rá si ta ná csok ál tal ala pí tott), 199

ma gán- vagy alapítványi23 fenntartású.24 (2. áb ra)

1. áb ra. A felsõoktatási intézmények száma Ukrajnában a 2006/2007-es tanévben

For rás: http://www.ope.hu

A 2006/07-es tan év ben a IV. fo ko zat tal akk re di tált fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

kö zül 48 vi sel het te a nem ze ti egye tem cí met.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

egyez mé nyek, ál la mi meg ren de lé sek, prog ra mok ke re té ben. Eb bõl a cél ból tu do má nyos, tu do má -

nyos-ter me lé si egy sé gek, egye sü lé sek, tár su la tok, tech no ló gi ai par kok, új in for má ci ós tech no ló gi ai

tu do má nyos-mû sza ki köz pon tok és egyéb kép zõd mé nyek jö het nek lét re. A nem ze ti ok ta tás és

kul tú ra te rü le tén az ál lam el is me ri az alap ku ta tá sok pri o ri tá sát. (Zakon Ukrajini Pro Oszvitu 1991,

35., 38. cik kely) A leg fon to sabb ku ta tá si te vé keny sé gek a leg na gyobb ku ta tá si köz pon tok ban össz -

pon to sul nak: Ki jev ben, Har kov ban, Odes  szá ban, Lembergben, Dnyepropetrovszkban, Donyeckben

és Ung vá ron.

22 A tan év kez de te kor még hi va ta lo san 979 kü lön bö zõ fo ko za tú in téz mény ben kez dõ dött el az ok -

ta tás, de a mi nõ sí tés fel ada ta it vég zõ ál la mi bi zott ság több in téz mény tõl meg von ta a mû kö dé si en -

ge délyt (li cen ce). (hhtp://www.ope.hu)

23 Az 1991-es vál to zá sok után ho zott ok ta tá si tör vény en ge dé lye zi ma gán- és ala pít vá nyi fel sõ ok ta -

tá si in téz mé nyek mû kö dé sét. (Zakon Ukrajini Pro Oszvitu, 1991, 16. cik kely [I. fe je zet: Ál ta lá nos

té te lek]) 1995-ben 84 ma gán- és ala pít vá nyi in téz mény mû kö dé se lett en ge dé lyez ve, de ezek kö -

zül mind ös  sze egyet akk re di tál tak, a Nem zet kö zi Tu do mány- és Tech no ló gi ai Egye te met (Ki jev).

A 2003/04-es tan év ben mint egy 150 ma gán-, il let ve ala pít vá nyi fel sõ ok ta tá si in téz ményt tar tot tak

nyil ván. A ma gán- és ala pít vá nyi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek so ra át lát ha tat lan, mi vel je len tõs ré -

szük nem ren del ke zik az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um ál tal hi te le sí tett mû kö dé si en ge -

dél  lyel sem. A ma gán- és ala pít vá nyi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek el sõ sor ban köz gaz da sá gi, pénz ügyi

és szám vi te li, va la mint jo gi kép zést nyúj tó fõ is ko lák. A ma gán és ala pít vá nyi fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek ta ná ri tes tü le te el sõ sor ban az ál la mi in téz mé nyek ta ná ra i ból te võ dik ös  sze (má sod ál lás ban).

A tan díj 800–1500 USD/félév.

24 A tan év kez de te kor 664 in téz mény (593 ál la mi és 71 egyéb) volt I–II. akkreditációs fo kú, 315

(eb bõl 223 ál la mi) pe dig III–IV. akkreditációs fok kal ren del ke zett. (http://www.ope.hu)
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2. áb ra. Állami, önkormányzati, magán- és alapítványi fenntartású
felsõoktatási intézmények Ukrajnában a 2006/07-es tanévben

For rás: http://www.ope.hu

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek el vég zé sé vel az aláb bi vég zett sé gek sze rez he tõk meg:

• if jú szak em ber (molodsij szpecialiszt): I. fo ko zat tal akk re di tált in téz mé nyek ál tal

adott dip lo ma, amely az érett sé gi utá ni leg alább két éves kép zést zár;

• baccalaureátus (bakalavr): a leg alább má so dik fo ko za tú akk re di tá lá si szint tel

ren del ke zõ in téz mé nyek (kol lé gi u mok) ál tal ad ha tó vég zett ség az érett sé gi re

épü lõ négy éves kép zés után;

• szak em ber (szpecialiszt), ma gisz ter (magisztr): a III. és IV. fo ko zat tal (fõ is ko la,

egye tem, aka dé mia) ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ki ad ha tó dip -

lo ma; a szak em be ri dip lo ma az érett sé gi utá ni 5(–6) éves kép zés alap ján, a ma -

gisz te ri fo ko zat 6 éves ta nul má nyi idõt kö ve tõ en sze rez he tõ meg. (3. áb ra) (Zakon

Ukrajini Pro Oszvitu 1996; G. Reuhl–V. Pogrebnyak, 1996; Beregszászi–Cser -

nics kó–Orosz, 2001:23; Gabóda, 2004; Orosz, 2005a, 2007:12)

Az ok le ve lek meg szer zé sé nek fel tét ele it az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té -

ri um kü lön ren de let ben rög zí ti. A je len le gi in téz mé nyi struk tú ra és a fel sõ ok ta tá si

rend szer ben meg sze rez he tõ vég zett sé gek kö zöt ti ös  sze füg gé se ket a 3. áb ra mu tat ja be.

Az utób bi tíz év ben Uk raj ná ban gya kor la ti lag meg dup lá zó dott a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek be fel vé te li zõk szá ma. Az or szág mun ka ké pes la kos sá gá nak mint egy

13%-a ren del ke zik fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer zett dip lo má val. (Rácz, 2004) A kü -

lön bö zõ fel mé ré sek sze rint a fi a tal ság élet vi te le egy re job ban kö ze lít a nyu gat-eu ró -

pai szint hez. Ez a kö ze le dés a fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tók szá má nak egy re

erõ tel je sebb nö ve ke dé sé bõl is ki ol vas ha tó: az 1995/96-os tan év ben 10 ezer la kos ra

297, a 2004/05-ös tan év ben 512, a 2006/07-es tan év ben, pe dig már 597 egye te mi

hall ga tó ju tott. (Rácz, 2004) (http:/www.education.gov.ua) Fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek bõl nincs hi ány az or szág ban. A leg fõbb prob lé mát el sõ sor ban a ta nu lás sal já ró

egy re nö vek võ költ sé gek és a mun ka hely hi ány je len ti. (Rácz, 2004)

A 2006/07-es tan év ben 2,8 mil lió hall ga tó vett részt kü lön bö zõ szin tû fel sõ ok -

ta tá si kép zés ben – ami a 47 mil li ós uk rán la kos ság 5,9%-ának fe lel meg – eb bõl 1,6

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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mil lió nap pa li ta go za ton ta nult. (4. áb ra) (hhtp://www.ope.hu)25 A vizs gált tan év ben

a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben mint egy 300 ezer tan évet ha lasz tó di ák nak volt jog -

vi szo nya. Má sod dip lo más kép zés ben, a fo lyó tan év ben 24 ezer hall ga tó vett részt.

4. ábra. Hallgatói létszám Ukrajna felsõoktatási intézményeiben 
a 2006/07-es tanévben (millió fõ)

For rás: http://www.ope.hu

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

25 A leg na gyobb hall ga tói lét szám mal ren del ke zõ egye te mi vá ro sok: Ki jev – több mint 150 000;

Har kov – 135 000; Dnyepropetrovszk – 72 000; Donyeck – 50 000; Lemberg – 50 000; Odes  sza –

65 000 hall ga tó. A hall ga tók több mint fe le (58,6%-a) fa lu si szár ma zá sú. (http://www.ope.hu)
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Az uk raj nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek – fõ is ko lák, egye te mek – kép zé se i ben, a

2006/07-es tan év ben 131 or szág ból ös  sze sen 36,6 ezer kül föl di hall ga tó vett részt.

(http://www.ope.hu)

Uk raj ná ban fo lya ma to san bõ vül a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek pro fil ja, szé le se dik

a vá laszt ha tó sza kok, szak irá nyok szá ma. A 2006/07-es tan év ben a szak em ber kép zés

te rü le tén 70 sza kon, mint egy 586 szak irány ban folyt kép zés. A hall ga tói lét szá mot

te kint ve leg nép sze rûbb nek to vább ra is a köz gaz da sá gi, a mér nö ki és a pe da gó gus -

kép zés bi zo nyult. (5. áb ra) (http://www.ope.hu).

5. áb ra. A legnépszerûbb képzési formák Ukrajnában a 2006/07-es tanévben (%)

For rás: http://www.ope.hu

HALL GA TÓK ÉS OK TA TÓK

A fel vé te li ke ret szá mo kat az ál la mi in téz mé nyek ben a Mi nisz té ri um ha tá roz za meg,

il let ve en ge dé lye zi. A hall ga tói he lyek re pá lyá zók nak fel vé te li vizs gán kell meg fe -

lel ni ük. Eb ben a te kin tet ben a 2008/09-es tan év je len tõs vál to zá so kat hoz. A túl je -

lent ke zés ös  szes sé gé ben mint egy há rom szo ros, en nek el le né re az ál la mi lag fi nan szí -

ro zott kép zést il le tõ en a tör vény ter ve zet táv lat ban csak 2,8%-os hall ga tói

arány szá mot irá nyoz elõ. Ezen a ké sõb bi el he lyez ke dé si esé lye ket il le tõ en re á lis nak

és vál lal ha tó nak, fi nan szí roz ha tó nak gon dolt tan díj men tes lét szá mon felül az ál la mi

in téz mé nyek ben is egy re in kább ter jed az ön költ sé ges kép zés rend sze re. En nek kö -

rét a jö võ re néz ve in téz mé nyen ként az össz lét szám ma xi mum 20%-ában ha tá roz ták

meg, a to váb bi igé nyek tel je sí té sét pe dig a ma gán in téz mény-rend szer re bíz nák. Ám

a köz pon ti lét szám gaz dál ko dás ról a nem ze ti fel sõ ok ta tá si tör vény sem mond le.

(Ko má ro mi, 2001)

Az as pi ran tú ra és a dok to ri kép zés in téz mé nyi ke re te i rõl nem ren del ke zik az

ok ta tá si tör vény, csak meg ál la pít ja, hogy az egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és tu do -

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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má nyos in té ze tek sza ko sí tott tu do má nyos ta ná csa az Uk rán Mi nisz ter ta nács ál tal

meg ha tá ro zott és jó vá ha gyott el já rás le bo nyo lí tá sa után a tu do má nyok kandidátusa26

és a tu do má nyok doktora27 fo ko za tot ad hat ja. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben el ér he tõ

tu do má nyos be osz tá sok szin tén az Uk rán Mi nisz ter ta nács ál tal meg ha tá ro zott el já rás

alap ján tölt he tõk be. Ezek a kö vet ke zõk le het nek: tu do má nyos fõmunkatárs,28 do -

cens, pro fes  szor. (Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001:23–24; Gabóda, 2004; Ko má -

ro mi, 2001; Orosz, 2005a, 2007:12; Zakon Ukrajini Pro Oszvitu 1996:16)

Az I–II. akk re di tá lá si fo ko zat tal ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben csak

egye te mi dip lo má val ren del ke zõ ok ta tó kat al kal maz hat nak. Az egye te me ken és fõ -

is ko lá kon szin tén az egye te mi dip lo ma az al kal ma zás alap kö ve tel mé nye, il let ve bi -

zo nyos szá mú – leg alább az al kal ma zott ta ná rok 60%-a – tu do má nyos fo ko zat tal ren -

del ke zõ fõ ál lá sú ok ta tó al kal ma zá sa szükséges.29 (Orosz, 2007:14)

A hall ga tók kép zé sé ben a 2006/07-es tan év ben va la mi vel több mint 70 ezer mi nõ -

sí tett – kan di dá tus, tu do má nyok dok to ra – ok ta tó vett részt. (6. áb ra)

6. áb ra. A minõsített oktatók létszáma Ukrajna felsõoktatási
intézményeiben a 2006/07-es tanévben (ezer fõ)

For rás: hhtp://www.ope.hu

Az ok ta tói gár da anya gi meg be csü lé se ala csony, szo ci á lis hely ze te rossz. Hi á ba

ír ja elõ a tör vény a meg fe le lõ élet- és mun ka kö rül mé nyek biz to sí tá sát, s hogy az át lag-

bé rek a III. és IV. fo ko zat ba so rolt in téz mé nyek ese té ben az ipar ban al kal ma zot ta -

ké nak két sze re sét kell hogy el ér jék, a nagy lép té kû inf lá ció, a sok szor aka do zó ki fi -

zetés kö vet kez té ben a vég ered mény: az ok ta tók – ahogy a ku ta tók – zö me szo ci á li san

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

26 Kan di dat nauk, meg fe lel a CSc-fokozatnak.

27 Dok tor nauk, meg fe lel a DSc-fokozatnak.

28 Naucsnij szotrudnyik, nem ek vi va lens a senior resercher be osz tás sal.

29 A kép zés ben részt ve võ ok ta tók szak mai mi nõ sí té sé rõl, il let ve az ez ál tal meg ha tá ro zott bé re zé -

sé rõl rész le te sen lásd Orosz Il di kó, 2007:14, és G. Reuhl–V. Pogrebnyak, 1996.
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a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra szo rul. Az ügyes ke dõ áru sok és a ha tá ron csen cse lõk több -

sé gé nek na pi jö ve del me na gyobb, mint az egy ha vi egye te mi át lag bér. Az ok ta tó sze -

mély zet je len tõs há nya da pe dig át szi vá rog az ipa ri, üz le ti szfé rá ba, vagy kül föld re tá -

vo zik. 1990–1995 kö zött így ve szí tet te el az uk rán tár sa da lom ér tel mi sé gi elit jé nek

mint egy har ma dát. 

A fi nan szí ro zá si kö rül mé nyek bõl, az ok ta tók szo ci á lis hely ze té bõl fa ka dó ano -

má li ák so rá ba tar to zik a sze mé lyi szin ten meg je le nõ kor rup ció: a fel vé te li vagy a to -

váb bi vizs ga ered mé nyek be biz to sí tá sa ta ná ri kor re pe tá lás sal vagy a vizs ga ered mény

egy sze ri meg vá sár lá sa az adott oktató(k)tól. (Ko má ro mi, 2001) Ez saj nos szin te ál ta lá -

nos je len ség nek te kint he tõ az uk rán fel sõ ok ta tá si rend szer ben. A 2008-ban be ve ze -

tés re ke rü lõ új fel vé te li rend szer re mél he tõ leg po zi tív vál to zá so kat hoz ezen a té ren.

TAR TAL MI KÉR DÉ SEK

Si ke re sebb nek mond ha tó az ok ta tás rend sze ré nek és tar tal má nak kor sze rû sí té se.

Vi szont az e té ren je lent ke zõ fej lõ dést sok eset ben hát rál tat ja az ok ta tói gár da ala csony

lét szá ma és szak mai fel ké szült sé gé nek hi á nyos sá ga. Az ok ta tá si tar tal mak te rü  le tén a

szov jet kö te lé kek szo rí tá sá ban el tor zult, el szür kült nem ze ti ön tu dat vis  sza nye ré se

is ko moly tét, s ezt a szem pon tot a tan ter vek kép zé si te rü let tõl füg get le nül ál ta lá -

nos ság ban ér vé nye sí tik. Ma a fel sõ ok ta tás és az ok ta tás egé sze bel po li ti ka i lag ki -

emelt sú lyú ága zat. Az ok ta tás-ne ve lés nem ze ti tar tal mát két fõ té nye zõ ha tá roz za

meg: 1. az uk rán ha gyo má nyok, a tör té nel mi-kul tu rá lis örök ség el sa já tí tá sa, il let ve 2.

az uk rán nyelv ok ta tás, az uk rán nyel ven tör té nõ ok ta tás megvalósítása.30

Az uk rán nem ze ti iden ti tás új ra élesz té se ér de ké ben kö te le zõ jel leg gel be ve -

zet ték az uk rán hon is me ret tár gyat (ukrajinoznavsztvo), mely nek tan tár gyi prog ram ját

– komp lex tör té nel mi, et nog rá fi ai, föld raj zi, et no ló gi ai, nyelv tu do má nyi kép zés for -

má já ban – a ki je vi Nem ze ti Tarasz Sevcsenko Egye te men dol goz ták ki 1997-ben.

Elõz mé nyét az a „tu do má nyos na ci o na liz mus” kép vi sel te, amit az egy ko ri „tu do má nyos

szo ci a liz mus”-ok ta tók – sze re pü ket ke res ve – tá lal tak fel. (Ko má ro mi, 2001) A tan -

tárgy ok ta tá sá ra Uk raj na Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri u ma 1993-ban szer ve -

zett kam pányt, de kez de mé nye zé se nem ta lált tá mo ga tást a kor mány zat ré szé rõl.

Oka a nyelv is me ret ben ke re sen dõ. A Szov jet unió szét esé se kor az ál ta lá nos és kö -

zép is ko lák több mint a fe lé ben orosz nyel vû ta ní tás folyt, a fel sõ ok ta tás nyel ve pe dig

csak nem ki zá ró la go san az orosz volt.31 Az uk raj nai orosz tan nyel vû is ko lák ban az uk rán

nyelv ok ta tá sa csak fa kul ta tív volt. Ez azt je len tet te, hogy a ta nu ló szü lei el dönt het -

ték, hogy ta nul jon-e Uk raj ná ban uk rán nyel vet gyer me kük, avagy sem. A gyer me két

orosz is ko lá ba já ra tó uk raj nai szü lõ nek ele gen dõ volt egy kér vényt ír nia, hogy gyer -

me két nem kí ván ja uk rán nyelv re ta nít tat ni. A nem ze ti sé gi is ko lák ban (ma gyar, ro -

mán tan nyel vû stb.) pe dig az uk rán nyelv ta ní tá sa egy ál ta lán nem volt kö te le zõ, sõt,

még fakultatíve sem nyílt rá le he tõ ség. (Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001:82;

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

30 A nyel vi oro szo sí tás több év ti ze des ká ros ha tá sát el len sú lyo zan dó.

31 Mint az ös  szes hi va ta lé és ha tó sá gé.
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Ko má ro mi, 2001; Orosz, 2005a; Mil ler, 1994:613)32 Az orosz nyelv mo no pó li u mát az

orosz nyel vi ki sebb ség még oly ki emel ke dõ ará nya – 31% – sem ma gya ráz za (ma gya -

ráz ta) meg, még az or szág ke le ti vagy dé li me gyé i ben sem, ahol az orosz ki sebb ség

több sé get képvisel(t).33 Et ni kum és nyelv vi szo nyát il le tõ en egyes ada tok és elem -

zé sek egyéb ként 4,5 mil lió elo ro szo so dott uk rán ról be szél nek, akik tu laj don kép pen

orosz anya nyel vû et ni kai uk rá nok. (Ko má ro mi, 2001) A nyelv kér dést ter mé sze te sen az

uk rán po li ti kai ve ze tés ko rán, már 1989-ben na pi rend re tûz te az uk rán mint nem ze ti

és ál lam nyelv jo ga it nyelv tör vény ben le fek tet ve (1989. ok tó ber 28.). A nyelv tör vény

az orosz nyel vet hi va ta lo san ki sebb sé gi nyelv vé nyil vá ní tot ta, de az át ál lás ra ob jek tív

és szub jek tív okok ra hi vat koz va hos  szú, 10 éves ki fu tá si idõt sza bott meg. Min den sz-

in ten azon na li el sõbb sé get ka pott vi szont az uk rán nyelv ok ta tá sá nak ügye. A nyelv -

tör vény vég re haj tá sa a füg get len ség ki ki ál tá sá ig lom hán ha ladt, s az orosz la kos ság

ré szé rõl je len leg is erõs el len ál lás ba üt kö zik. A dön tõ ne héz sé get azon ban ma már

nem az aka rat, ha nem el sõ sor ban a meg fe le lõ nyelv tu dás sal bí ró szak em be rek, leg -

fõ képp a meg fe le lõ esz kö zök – tan köny vek, szó tá rak – hi á nya okoz za. A hely zet

rend kí vül bo nyo lult és ké nyes, ugyan is for ma i lag min de nütt igye kez nek ele get ten -

ni az uk rán nyel vi kö ve tel mé nyek nek, sõt az orosz szü lõk egy re gyak rab ban kül dik

uk rán is ko lá ba gyer me ke i ket, ugyan ak kor az orosz mint fõ érint ke zé si nyelv sze re pe

– a nyu gat-uk raj nai me gyé ket ki vé ve – az élet min den te rü le tén má ig ér vé nye sül.

(Ko má ro mi, 2001; Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001)

Az egy sé ges Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség hez va ló csat la ko zás ér de ké ben az Ok -

ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um újabb kép zé si ágak és szak irá nyok ok ta tá sá nak

elõ ké szí té sé re tett lé pé se ket. 2007-ben el kez dõ dött 48 ága zat 141 szak irá nyá nak ki -

dol go zá sa baccalaureatusi szin ten, a bo lo gnai nor mák nak megfelelõen.34 A 2006/07-es

tan év ben a III–IV. akkreditációs fo ko zat tal ren del ke zõ uk raj nai fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek ben – a leg több in téz mény ese té ben csak az I. év fo lya mon – a nem zet kö zi

egyez mé nye ken ala pu ló Eu ró pai Kreditátviteli Rend szer (ECTS) sza bá lyai sze rint

folyt az ok ta tás a kép zés mind két cik lu sá ban. (hhtp://www.ope.hu)35 Ez zel gya kor la -

ti lag le he tõ vé vált a cik lu sok kö zöt ti át jár ha tó ság, il let ve a hall ga tói mo bi li tás. 

A mi nisz té ri um ál tal ja va solt el kép ze lé sek sze rint a baccalaureatusi (BA) szint

el vég zé sé hez 240 kreditpont szük sé ges. Ám a pon tok meg szer zé sé nek mi ként jé re

konk rét ja vas la to kat nem dol go zott ki. Egy sé ge sí tett kreditrendszer hi á nyá ban az

egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sa ját be lá tá suk sze rint ér tel me zik a kreditrendszeri

kö ve tel mé nye ket, eh hez iga zít va a sa ját tan ter vi há ló i kat, mo dul rend sze rü ket. Ezért a

kü lön bö zõ egye te mek, fõ is ko lák kö ve tel mé nyi rend sze re igen sok szí nû és vál to za tos

ké pet mu tat, en nek okán je len leg az át jár ha tó ság le he tõ sé ge is meg kér dõ je lez he tõ.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

32 „Mind ez azt je len ti, hogy Uk raj ná ban érett sé git sze rez het olyan – uk rán vagy nem uk rán – fi a -

tal is, aki nem be szé li a köz tár sa ság nyel vét. És el bol do gul nél kü le fel nõtt ként is: ezt a köz tár sa ság

fenn ál ló in téz mény rend sze re le he tõ vé te szi.” (Balla, 1993:12–13)

33 Pél dá ul: Donyeck és Luhanszk me gye, Krím-fél szi get.

34 A 2007-es évig 17 ága zat 70 szak irá nyá ban mint egy 586 sza ko sí tás sal folyt kép zés a fel sõ ok ta tás -

ban. (http://www.ope.hu)

35 Mind az alap kép zés ben (BA-szint), mind pe dig a tel jes fel sõ fo kú kép zés (mes ter kép zés) es té ben.
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A fo lyó tan év ben (2007/08) meg tör tént az ok le vél mel lék le tek be ve ze té sé nek

elõ ké szí té se. Azon ban eb ben a kér dés ben is bi zony ta lan ság ta pasz tal ha tó.

A MA GYAR NYEL VÛ FEL SÕ OK TA TÁS HELY ZE TE 

ÉS PROB LÉ MÁI

A MA GYAR NYEL VÛ FEL SÕ OK TA TÁS KOR SZA KAI

A kár pát al jai ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás tör té ne tét négy kor szak ra ér de mes osz ta -

nunk. A ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás el sõ kor sza ka az ung vá ri ta nár kép zõ fõ is ko lá hoz

köthetõ,36 ahol 1952-ben ma gyar nyelv- és iro da lom tu do má nyi szak lé te sült. Az in téz -

mény na gyon ha mar, már 1954-ben meg szûnt, hall ga tó it az idõ köz ben meg nyílt Ung -

vá ri Ál la mi Egye tem vet te át: a ma gyar sza ko so kat ér de kes mó don orosz szak ra, ahol

1956 és 1959 kö zött ma gyar nyel vet és iro dal mat is ta nul tak fa kul ta tív ke re tek kö zött.

A má so dik kor szak 1963-ban kez dõ dött az Ung vá ri Ál la mi Egye tem ma gyar ta -

go za tá nak lét re jöt té vel, és 1965-ben az önál ló Ma gyar Fi lo ló gi ai Tan szék meg ala ku -

lá sá val foly ta tó dott. A ki lenc ve nes évek ele jé ig ez utób bi je len tet te a ma gyar nyel vû

fel sõ ok ta tást Kárpátalján.37 A Tan szék kez det ben 20-20 hall ga tó val mû kö dött. Az

1969/70-es tan év ben meg in dult a le ve le zõ kép zés, et tõl kezd ve a nap pa li kép zés ben

részt ve võ hall ga tók szá ma év fo lya mon ként a fe lé re csök kent. 1995-ben a le ve le zõ

kép zés meg szûnt, vi szont 15 nap pa li ta go za tos hall ga tót vet tek/vesz nek fel egy-egy

év fo lyam ra, akik mel lett ön költ sé ges ala pon to váb bi hall ga tók is ta nul hat nak.

(Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001; Lizanec, 1993; Fedinec, 1996) A Tan szé ken

1968 óta as pi ran tú ra is mû kö dik.

A ma gyar tan nyel vû fel sõ ok ta tás har ma dik sza ka szát 1990-tõl szá mít juk. Et tõl az

év tõl vált le het sé ges sé a kár pát al jai ma gyar fi a ta lok anya or szá gi to vább ta nu lá sa. A kár -

pát al jai ma gyar nem ze ti sé gû vég zõ sök a ma gyar or szá gi fel sõ fo kú in téz mé nyek be

sike re sen tett fel vé te li ese té ben 26 ál la mi ösz tön díj ra pá lyáz hat nak az Ok ta tá si és

Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal lét re ho zott Ösz tön díj ta nács hoz.

A kár pát al jai ma gyar fel sõ ok ta tás ne gye dik, leg je len tõ sebb kor sza ka 1994-ben

vet te kez de tét, ami kor lét re jött a Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko lá ért Ala pít vány

(KMFA). Az ala pít vány szer zõ dést kö tött a ma gyar or szá gi Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si

Mi nisz té ri um mal (MKM), il let ve a nyír egy há zi Bes se nyei György Ta nár kép zõ Fõ is -

ko lá val (BGYTF), mely nek ered mé nye kép pen 1994-ben Kár pát al ján meg in dul ha -

tott az önál ló ma gyar tan nyel vû ta nár kép zés Be reg szá szon, mely nek anya gi fe de ze -

tét a KMFA, a kép zés sze mé lyi költ sé ge it az MKM, szel le mi fel tét ele it pe dig a

BGYTF biz to sí tot ta. A kép zés a BGYTF ki he lye zett ta go za ta ként va ló sult meg. A Be -

reg szá szi Spe ci á lis Ta nár kép zés 1996-ig mû kö dött a Kár pát al jai Ma gyar Ta nár kép zõ

Fõ is ko la (KMTF) mû kö dé si en ge dé lyé nek meg szer zé sé ig, ahol óvo da pe da gó gus, ta -

ní tói, an gol–föld rajz, an gol–tör té ne lem és tör té ne lem–föld rajz sza kon folyt ok ta tás.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

36 Az ung vá ri ta nár kép zõ fõ is ko la elõtt az 1947/48-as tan év ben a huszti ta ní tó kép zõ ben in dult

nap pa li és le ve le zõ sza kon ta ní tói kép zés a ma gyar is ko lák al só ta go za tos osz tá lyai szá má ra.

37 A Tan szé ken csak a szak tár gyak ok ta tá sa folyt és fo lyik ma gyar nyel ven, az ál ta lá nos tár gya kat a

rend szer vál tás elõtt el sõ sor ban oro szul, ma uk rán nyel ven ad ják elõ.
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1999-ben a Szent Ist ván Egye tem Ker té sze ti- és Élel mi szer ipa ri Ka rá nak ki he lye zett

ta go za tán is el kez dõ dött a kép zés, egy év vel ké sõbb pe dig a Nyír egy há zi Fõ is ko la

Me zõ gaz da sá gi Ka rá nak ki he lye zett ta go za tán in dult be az ok ta tás gaz dál ko dá si és

köz gaz dász sza kon. (Beregszász–Csernicskó–Orosz, 2001; Brenzovics, 1997; Orosz,

1997)38 A Fõ is ko lát az el sõ ki bo csá tás évé ben, 2001-ben akk re di tál ták, így ez az in -

téz mény lett az el sõ olyan ma gyar fel sõ ok ta tá si kép zé si hely a ha tá ron tú li ma gya -

rok éle té ben, amely in teg rá ló dott a több sé gi nem zet ok ta tá si rend sze ré be, il let ve az

uk rán ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek dip lo má i val egyen ér té kû dip lo mát adott ki

vég zõ se i nek. (Orosz, 2005b) 2003-tól II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko la

né ven struk tú ra vál tás sal és pro fil ját bõ vít ve je len leg a pe da gó gus kép zé sen kí vül esõ

szak te rü le te ken is foly nak kép zé sek nap pa li és le ve le zõ tagozaton.39 A 2006/07-es

tan év ben a fõ is ko lán kü lön bö zõ kép zé si for mák ban ös  sze sen 1498 fõ ta nult. Ez azt

je len ti, hogy a hall ga tói lét szám az in téz mény fenn ál lá sá nak el sõ évé hez ké pest 25-

szö rö sé re nö ve ke dett.

A Szov jet unió szét hul lá sá ig Kár pát al ján egyet len fel sõ ok ta tá si in téz mény – az

Ung vá ri Ál la mi Egye tem – mû kö dött. A füg get len ség el nye ré sét kö ve tõ en or szá gos

szin ten a fel sõ ok ta tás ex pan zi ó ját pri o ri tás ként ke zel ték, hogy az önál ló uk rán ál -

lam ér tel mi sé gi ré te gét mi nél ha ma rabb ki ne vel jék. Ez a tö rek vés Kár pát al ján is je -

len tõs mér ték ben érez tet te hatását.40 A me gyé ben nap ja ink ban több III–IV.

akkreditációs fo ko zat tal ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dik. Ezek kö zül a

leg je len tõ sebb a há rom ál la mi: az Ung vá ri Nem ze ti Egye tem, a Kár pát al jai Ál la mi

Egyetem41 és a Mun ká csi Tech no ló gi ai Fõiskola.42 A Mun ká csi Hu mán pe da gó gi ai

Fõiskola43 me gyei ala pí tá sú, el sõ sor ban a Mmegyei Ta nács fi nan szí roz za, a II. Rá kó czi

Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko la (II. RFKMF) pe dig ala pít vá nyi, amely így az uk rán

ál lam tól nem ré sze sül tá mo ga tás ban. (Orosz, 2007:26)44 Lát ha tó te hát, hogy a ki lenc ve -

nes évek ele jén az Ung vá ri Ál la mi Egye tem el vesz tet te mo no pol hely zet ét a fel sõ ok ta -

tás te rü le tén, mert a kár pát al jai na gyobb vá ro sok lét re hoz ták sa ját in téz mé nye i ket.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

38 A Kár pát al jai Ma gyar Ta nár kép zõ Fõ is ko la meg ala ku lá sá val kap cso lat ban rész le te seb ben lásd

Orosz, 1996a, 1997; Brenzovics, 1997. 

39 Je len leg csak könyv vi tel és auditálás sza kon, mi vel az ag rár kép zés idõ köz ben meg szûnt.

40 A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tá sát eb ben az idõ szak ban meg kön  nyí tet te, hogy még nem fo -

gad ták el az akkreditációs tör vényt, ha nem az ala pí tást mi nisz te ri ren de let tel sza bá lyoz ták. Az in -

téz mé nyek lét re ho zá sá nak leg kön  nyebb me cha niz mu sa az volt, hogy va la mely egye tem ki he lye zett

ta go za ta ként kezd ték el a kép zést, majd az el sõ dip lo ma ki bo csá tá sa után önál ló sod tak. 

41 Az el sõ önál ló in téz mé nyek kö zé tar to zott Kár pát al ján az Ung vá ri In for ma ti kai, Jo gi és Köz gaz -

da sá gi Fõ is ko la, ma Kár pát al jai Ál la mi Egye tem. Az ung vá ri Vá ro si Ta nács hoz ta lét re mint al ter na -

tív kép zést biz to sí tó in téz ményt az Ung vá ri Nem ze ti Egye tem mel szem ben. Mû kö dé si en ge dé -

lyét az el sõ akkreditációs fo lya mat el sõ fá zi sá ban, 1996-ban kap ta meg. (Orosz, 2007)

42 A Mun ká csi Tech no ló gi ai Fõ is ko la a mun ká csi Vá ro si Ta nács kez de mé nye zé sé re a Hmelynickij

Vá ros Podolja Tech no ló gia Egye tem ki he lye zett ta go za tá ból jött lét re 1997-ben. (Orosz, 2007)

43 A Mun ká csi Hu mán pe da gó gi ai Fõ is ko la az Ivano-Frankivszki Egye tem ki he lye zett ta go za tá ból

önál ló so dott a Mun ká csi Kö zép fo kú Ta ní tó kép zõ bá zi sán. Ma gyar ta go za ta csak szak is ko la ként

mû kö dik

44 Bõ veb ben lásd Orosz, 2006b.
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MA GYAR HALL GA TÓK A KÁR PÁT AL JAI FEL SÕ OK TA TÁS BAN

Orosz Il di kó ku ta tá sá ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy az el múlt mint egy tíz -

éves pe ri ó dus ban az ál la mi és a me gyei fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a hall ga tói

lét szám fo lya ma to san nõtt. Az 1998/99-es tan év ben re giszt rált 11754 fõ hall ga tói lét -

szám a 2006/07-es tan év re már 16 905 fõ re bõ vült, ami je len tõs, 43,8%-os lét szám nö ve -

ke dést mu tat. Eb ben az idõ szak ban nö ve ke dés ta pasz tal ha tó a ma gyar nem ze ti sé gû

hall ga tók ará nya te kin te té ben is. Az 1998/99-es tan év ben 658 ma gyar nem ze ti sé gû

hall ga tó járt a kár pát al jai ál la mi és me gyei fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be, míg a

2006/07-es tan év ben ez a szám el ér te a 902 fõt, va gyis a ma gyar nem ze ti sé gû hall ga -

tók lét szám nö ve ke dé se a vizs gált tan év ben 244 fõ, ami 16%-os nö ve ke dést je lent. 

A ma gyar ki sebb ség ese té ben ezt a lét szám nö ve ke dést egy ér tel mû en a II. Rá -

kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko la ál tal nyúj tott fel sõ ok ta tá si kép zé sek se gí -

tet ték elõ. Amíg a te rü let ál la mi és me gyei fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nu ló

ma gyar nem ze ti sé gû hall ga tók rész ará nya a vizs gált idõ szak ban lé nye ge sen nem nö -

ve ke dett, ös  szes sé gé ben nem ér te el a 6%-ot, ad dig a II. RFKMF hall ga tói lét szá ma

hat szo ro sá ra emel ke dett. A 2006/07-es tan év ben a kár pát al jai ma gyar nem ze ti sé gû

hall ga tók ará nya a me gye fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben 1923 fõ volt, eb bõl 1021 fõ –

va gyis több mint a fe le, 53%-a – a II. RFKMF hall ga tó ja volt. (Orosz, 2007:28)

A biz ta tó lét szám nö ve ke dés el le né re sem meg nyug ta tó a hely zet. A kár pát al jai

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu ló ma gyar nem ze ti sé gû ek ará nya nem éri el a kár  -

pát al jai ma gyar ság részarányát,45 pe dig az itt élõk szá má ra a füg get len ség el nye ré se

óta a te rü let in téz mé nyei je len tik a to vább ta nu lás le he tõ sé gét, míg a he lyi uk rán la -

ko sok elõtt mint po ten ci á lis le he tõ ség, egész Uk raj na in téz mé nyi há ló za ta adott.

El mond ha tó, hogy Kár pát al ján a pi ac ké pes, ma gas presz tí zsû kép zé sek ben vál to zat -

la nul na gyon alul rep re zen tált a kár pát al jai ma gyar ki sebb ség. A jo gi, or vo si, fog or vo si,

köz igaz ga tá si, gyógy sze ré szi, ve gyész mér nö ki, ide gen for gal mi és tu risz ti kai kép zé -

sek ben nem tör tént lé nye ges elõ re lé pés. Ugyan ez a hely zet jel lem zõ a pénz ügyi ta -

nul má nyok ra is. (Orosz, 2007:29) Ezek nek a sza kok nak az ok ta tá sát a kár pát al jai

ma gyar ság ön erõ bõl nem tud ná fel vál lal ni, de nagy va ló szí nû ség gel je len tõs ma gyar -

or szá gi tá mo ga tás ese té ben sem, mert több sé gük a he lyi tör vé nyek ér tel mé ben ál la -

mi mo no pó li um. (Orosz, 2007:28)

Az ala csony rész arány el sõ sor ban az zal ma gya ráz ha tó, hogy a Szov jet unió szét -

hul lá sa, majd a füg get len Uk raj na ki ki ál tá sa után az ál lam nyelv be ve ze té se rend kí -

vül ne ga tí van érin tet te a ma gyar nem ze ti sé gû la kos sá got. A szov jet is ko la rend szer -

ben ugyan is az orosz nyel vet ré sze sí tet ték elõny ben mint a nem ze tek kö zöt ti

érint ke zés nyel vét. Az uk rán nyel vet nem ta ní tot ták. A füg get len ség ki ki ál tá sa után

vi szont mind a mai idõ kig nem te rem tet ték meg a meg fe le lõ fel té te le ket az uk rán

nyelv ok ta tá sá hoz. (Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001; Orosz, 2005),46 il let ve a

fel vé te li nél nem biz to sí ta nak egyen lõ esé lye ket a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ sei

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

45 Kár pát al ján a ma gyar nem ze ti sé gû ek rész ará nya 12%.

46 Nin cse nek tan ter vi prog ra mok a nem ze ti sé gi is ko lák szá má ra, nin cse nek meg fe le lõ szín vo na lú

tan köny vek, il let ve fel ké szült uk rán nyelv-sza kos ta ná rok. 
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számára.47 (Orosz, 2005b) A ma gyar nem ze ti sé gû ek ala csony hall ga tói rész ará nya

egy részt eb bõl a hát rá nyos start hely zet bõl adó dik, más részt a ma gyar la kos ság a

kön  nyeb ben el ér he tõ, ará nya i ban jó val na gyobb költ ség té rí té ses kép zé se ket nem

tud ja megfizetni.48 (Orosz, 2005a)

Uk raj ná ban is egy re job ban meg fi gyel he tõ a fel sõ ok ta tás pi a co so dá sa. Az in téz -

mé nyek rá kény sze rül nek a „hall ga tó va dá szat ra”. A de mog rá fi ai hul lám völgy okán

egy re ke ve sebb az érett sé gi zõ, ezért min den egye tem, fõ is ko la igyek szik mind job -

ban el ér ni a szá má ra meg fe le lõ po ten ci á lis hall ga tói kört. Az ung vá ri egye te men a

ma gyar di á kok el sõ sor ban olyan sza kok ra nyer nek fel vé telt, ame lyek re ele ve ke ve -

sen je lent kez nek: fi zi ka, ma te ma ti ka, bi o ló gia. A leg na gyobb presz tí zsû és leg drá -

gább egye te mi kép zé sek re – pl. (fog)orvosi, jo gi, pénz ügyi, nem zet kö zi tu riz mus,

nem zet kö zi kap cso la tok – sze ren csés eset ben is csak egy-egy ma gyar di ák jut be.

Eb ben len ne sze re pe a kár pát al jai ma gyar po li ti ku sok nak, a ma gyar tár sa dal mi szer -

ve ze tek nek, hogy el ér jék: eze ken a sza ko kon el kü lö ní tett he lye ket tart sa nak fenn a

ma gyar di á kok szá má ra. Ez a gya kor lat Kár pát al ján, a hegy vi dé ki já rá sok ból fel vé te li -

zõk ese té ben már mû kö dik is. Fi gye lem be kel le ne to váb bá ven ni a ma gyar la kos ság

szá za lék ará nyát, és eh hez mér ten sza kon ként meg fe le lõ szá mú he lyet kel le ne biz -

to sí ta ni a ma gyar aj kú di á kok nak. (Popovics, 2006)

ÚJ ÉRETT SÉ GI-FEL VÉ TE LI REND SZER

Uk raj na ar ra tö rek szik, hogy eu ró pai nor má kat ve zes sen be az ok ta tás ba. Ez a fo lya -

mat a bo lo gnai rend szer hez va ló csat la ko zás nak kö szön he tõ en fel gyor sult. Az el sõ

fon tos lé pés e te kin tet ben a ti zen két éves ok ta tá si rend szer re va ló át té rés mel lett a

füg get len érett sé gi-fel vé te li vizs ga köz pon tok be ve ze té se 2008-ra. Az új rend szer

kö rül saj nos igen sok a bi zony ta lan ság, a je len leg ki ala kult hely zet nagy mér ték ben

ront hat ja a nem ze ti sé gi ek ér de ke it.

A Kár pát al jai Ma gyar Pe da gó gus szö vet ség (KMPSZ) már 2005-ben fel hív ta a fi -

gyel met az eb bõl adó dó eset le ges buk ta tók ra. A Me gyei Ta nács 2006. de cem ber 28-án

a KMPSZ-szel kar ölt ve in ter pel lá ci ó val for dult az uk rán ok ta tá si mi nisz ter hez, hogy

a kö te le zõ en be ve ze ten dõ vizs ga köz pon tok ban a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ sei anya -

nyel ven te hes sék le az emelt szin tû érett sé git, ami rá adá sul egy ben a fel vé te li vizs gát

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

47 Az Ung vá ri Nem ze ti Egye te men bár min den év ben biz to sít ják a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ sei

szá má ra az anya nyel ven tör té nõ fel vé tel izést, a fel adat la po kat a fel vé te li vizs gá kon nem for dít ják

le a nem ze ti sé gi fel vé te li zõk nek, il let ve csak rész ben, a vizs ga kez de te kor, így a je lent ke zõk nem

tud ják idõ ben ki töl te ni azo kat. A for dí tá sok mi nõ sé ge is nagy kí ván ni va lót hagy ma ga után, mert

ál ta lá ban nem szak ta nár ok ra bíz zák. A fel ada to kat így csak kony ha nyelv re for dít ják le, a szak nyelv

is me re té nek hi á nya mi att a ma gyar for dí tás sok eset ben nem egye zik az ere de ti uk rán szö veg gel. 

48 En nek az az oka, hogy a ma gyar ság több mint 70%-a fal vak ban la kik, ahol alig van mun ka le he tõ -

ség, és nem volt rep ri va ti zá ció. Így a ma gya rok nak csak na gyon cse kély ré sze ta lál ta meg he lyét és

bol do gu lá sá nak le he tõ sé ge it az új gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött. A költ ség té rí té ses kép zé sek éves

dí ja pe dig ál ta lá ban 300–1500 USD kö zött van. Ez az ös  szeg je len tõ sen meg ha lad ja a je len le gi mi ni -

mál bér ös  sze gét.
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je len ti számukra.49 A fel ve tés re – ak kor – po zi tív vá lasz ér ke zett a mi nisz ter ál tal

de le gált ha tás kör alap ján a kér dés ben il le té kes vizs ga köz pon tok igaz ga tó sá gá tól,

mond ván, hogy fi gye lem be ve szik a ha tá lyos tör vé nye ket, és biz to sít ják a ki sebb sé -

gek szá má ra az érett sé gi tesz tek fordítását.50 Ez után a kár pát al jai ma gyar ság szá má -

ra – de más anya nyel vi is ko la há ló zat tal ren del ke zõ nem ze ti sé gek szá má ra is – sok -

ko ló an ha tott a hír, hogy a 607-es szá mú ren de le té vel a mi nisz ter 2007. jú li us 13-án

ki hir det te: a kö vet ke zõ év tõl min den fel sõ ok ta tá si in téz mény ben to vább ta nul ni

szán dé ko zó nak kö te le zõ az emelt szin tû érett sé gi, amit uk rán nyel ven kell le ten ni.

Az érett sé gi zõk nek az új sza bá lyo zás sze rint há rom tárgy ból kell vizs gáz ni uk:

uk rán nyelv bõl és iro da lom ból, mely nek szint jét az uk rán is ko lát vég zet tek tu dá sá -

hoz iga zí tot ták, va la mint két sza ba don vá lasz tott tárgy ból, ám azok ból is uk rán nyel -

ven. Az uk rán nyelv és iro da lom vizs ga ese té ben egy ér tel mû en hát rány ba ke rül nek a

nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ sei, így a ma gyar di á kok is, hisz õk más ki in du lá si szint rõl,

más prog ram alap ján s más mi nõ ség ben ta nul ják az ál lam nyel vet. Egy ér tel mû tény

az is, hogy az uk rán nyel ven va ló vizs gáz ta tás más tan tár gyak ese té ben is je len tõs

hát rányt je lent a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ se i nek, hi szen nem tár gyi tu dá su kat, ha -

nem nyelv is me re tü ket fog ják mér ni. Ez zel nagy ré szük tel je sít mé nye va ló szí nû leg

olyan mér ték ben rom lik majd, hogy nem érik el azt a pont ha tárt, ami vel fel sõ ok ta -

tá si in téz mé nyek be je lent kez het nek, il let ve amen  nyi ben még is el érik, meg szer zett

és ma guk kal ho zott pont ja ik kal va ló szí nû leg csak a költ ség té rí té ses kép zés be ke rül -

het nek be. Mind ez hos  szú tá von azt ered mé nyez he ti, hogy a kár pát al jai ma gyar fi a -

ta lok ki szo rul nak a fel sõ ok ta tás ból, il let ve a szü lõk eb ben az új hely zet ben a ma gyar

is ko la he lyett az uk ránt vá laszt ják majd.51 (Fellegek…, 2007) 

Orosz Il di kó, a Kár pát al jai Ma gyar Pe da gó gus szö vet ség el nök as  szo nya sze rint a

vizs ga köz pon tok ki ala kí tá sá nak kér dé sé ben Uk raj na nem azt a meg ol dást kö vet te,

amely né hány nyu ga ti-eu ró pai or szág ra jel lem zõ. Nem önál ló, ki mon dot tan érett sé gi

cél já ból lét re ho zott, va ló ban füg get len vizs ga köz pon tot hoz tak lét re, mely nek ál lan dó,

fo lya ma tos mû kö dé se foly tán a di ák az év bár mely idõ sza ká ban – vagy leg alább is

két szer – be je lent kez het, vizs gáz hat. Itt mû kö dõ ok ta tá si in téz mé nye ket je löl tek

ki az érett sé gi-fel vé te li vizs gák le bo nyo lí tá sá ra. Te hát a fo lya mat ban ér de kelt szak -

em be rek ala kít ják ki a vizs gák alap ján a fel vé te li zõk kö zöt ti sor ren det, mert a ren -

de let ér tel mé ben akik a füg get len vizs ga köz pon tok ban si ke re sen érett sé giz nek,

azok egy ben fel vé telt is nyer het nek az uk raj nai fel sõ fo kú in téz mé nyek be. Az uk rán

vi szo nyo kat fi gye lem be vé ve kön  nyen el kép zel he tõ, hogy nem a kel lõ fi gye lem mel

és hoz zá ér tés sel fog ják ezt a kér dést ke zel ni. Eb ben az eset ben pe dig vár ha tó, hogy

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

49 2006. de cem ber 28-i 221. ha tá ro zat.

50 2007. feb ru ár 2-án kelt vá lasz le vél alap ján.

51 A ren de let meg ho za ta la után ez a ten den cia már je len tõs mér ték ben érez he tõ vé vált nem csak

az is ko lai be irat ko zás es té ben, de az óvo da (az óvo dai cso port) meg vá lasz tá sa ese té ben is. Az ese -

tek több sé gé ben ezt a hát rá nyos hely ze tet az uk rán is ko lá val sem si ke rül majd meg ol da ni. Ezt egy -

ér tel mû en iga zol ják a ko ráb bi évek, év ti ze dek ha son ló ese tei – gon dol junk a cseh érá ra vagy a szov -

jet idõk re. Mi re a ma gyar is ko lás nak si ke rül meg ta nul nia az ál lam nyel vet, olyan nagy le ma ra dás ra

tesz szert más tan tár gyak te rén kor tár sa i val szem ben, ame lyet ké sõbb csak el vét ve si ke rül le dol -

goz nia.

198 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:08 Page 198



to vább ra is a kor rup ció fog do mi nál ni a fel vé te li vizs gák körül,52 csak má sik szint re

to ló dik át.53 (Mar ton, 2007a)

A szak em ber sze rint en nél is na gyobb gon dot és prob lé mát je lent, hogy a

határozat(ok)ban nem sze re pel, mi lesz a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ se i vel. Orosz Il -

di kó sze rint sze ren csés eset ben, ha a vizs ga köz pon tok ban min den vég zõs szá má ra

esély egyen lõ sé get te rem te nek, az a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõs-fel vé te li zõ di ák jai

szá má ra akár po zi tív ho za dék kal is jár hat, mert így nem kell majd min den in téz -

mény nél kü lön-kü lön kér vé nyez ni az anya nyel ven tör té nõ fel vé tel izést, ha nem csak

a vizs ga köz pon tok ban. Ha ott anya nyel ven érett sé giz het né nek a nem ze ti sé gi fi a ta -

lok, a ki adott ok mányt bár mely fel sõ fo kú in téz mény bár mely sza ká ra be nyújt hat -

nák. (Mar ton, 2007a) 

Az anya nyel ven tör té nõ érett sé gi en ge dé lye zé se, il let ve a vizs ga köz pon tok kö -

rül ki ala kult egyéb kér dé sek meg ol dá sa ér de ké ben a Me gyei Ta nács ma gyar nem ze -

ti sé gû kép vi se lõi, il let ve a ma gyar szak mai és ér dek vé del mi szer ve ze tek til ta ko zá sá -

nak ered mé nye kép pen vé gül is az Uk raj nai Ok ta tá si Mi nõ ség ér té ke lõ Köz pont

igaz ga tó já nak – a 2008. évi emelt szin tû érett sé gi szer ve zé si el ve i rõl – meg al ko tott

ren de le te alap ján az érett sé gi zõk nek jo guk ban áll a hét meg adott nyelv kö zül meg -

vá lasz ta ni a vizs ga nyel vét. Ezek kö zött a ma gyar is sze re pel. Úgy tû nik te hát, hogy

a ki tar tó le ve le zé sek, egyez te té sek, tár gya lá sok vé gül is ered mén  nyel jár tak: a kár -

pát al jai ma gyar kö zép is ko lák vég zõ sei jö võ re is anya nyelv ükön érett sé giz het nek és

fel vé te liz het nek a fel sõ fo kú tan in téz mé nyek be. A tan in téz mé nyek ben már el is

kez dõ dött azok nak a ta nu lók nak a nyil ván tar tás ba vé te le, akik a fel vé tel izést le he -

tõ vé té võ emelt szin tû füg get len vizs ga köz pon tok ban akar nak érett sé giz ni. A le bo -

nyo lí tás mi ként jé rõl vi szont egy elõ re sem mit nem le het tud ni. A nem ze ti sé gi is ko lák

vég zõ sei szá má ra a mi nisz té ri um meg en ged te ugyan, hogy anya nyelv ükön érett sé -

giz ze nek és fel vé te liz ze nek, ám en nek gya kor la ti meg va ló sí tá sá ról egy elõ re még

sem mi fé le ren del ke zés nem szü le tett. 

A ren de let vi szont to vább ra is szám ta lan nyi tott kér dést ha gyott meg vá la szo lat -

la nul. Ha a ma gyar tan nyel vû is ko lák vég zõ se i nek uk rán nyelv bõl és iro da lom ból uk -

rán nyel ven kell vizs gáz ni uk, még hoz zá ugyan olyan kö ve tel mé nyek sze rint, mint az

uk rán tan nyel vû is ko lák ban anya nyelv ükön vég zett di á kok nak, már nem be szél he -

tünk esély egyen lõ ség rõl.

Prob lé mát je lent to váb bá, hogy van nak olyan szak irá nyok, ahol kö te le zõ vagy

vá lasz tott vizs ga a vi lág iro da lom. A ma gyar tan nyel vû is ko lák ban vi szont a vi lág iro -

dal mat eg  gyel ke ve sebb óra szám ban, a ma gyar iro da lom ke re te in be lül tár gyal ják.

Újabb prob lé ma, hogy a nem ze ti sé gi is ko lák vég zõ sei nem vá laszt hat ják emelt szin -

tû érett sé gi ként anya nyel vü ket, ese tünk ben a ma gyar nyel vet és iro dal mat, to váb bá

az ide gen nyelvet.54 (Mar ton, 2007a)

2007 év égig még ar ról sem szü le tett ki elé gí tõ dön tés, hogy hol és mi kor for dít -

ják le a vá laszt ha tó tan tár gyak vizs ga teszt je it. A mi nisz té ri um leg újabb el kép ze lé se

sze rint az érett sé gi zõk nek szak szó tá rak se gít sé gé vel, ma guk nak kell le for dí ta ni uk a

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

52 Ami nagy mér ték ben jel lem zõ az uk raj nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek je len tõs ré szé re.

53 Nem az egye te me ken fog meg je len ni, ha nem a lét re ho zott vizs ga köz pon tok ban.

54 Ide gen nyelv bõl az uk rán tan nyel vû is ko lák vég zõ sei sem te het nek emelt szin tû érett sé git. 
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szá muk ra is me ret len szö ve get, ter mé sze te sen a vizs gá ra szánt idõ ke re ten be lül.

Nem tisz tá zott egy elõ re az sem, mi ként tör té nik majd a ma gyar nyel vû tesz tek ér -

té ke lé se. Ugyan is az uk rán nyel vû tesz tek ki ér té ke lé sét a tár gyi la gos ság biz to sí tá sa

ér de ké ben va la me lyik más me gyé ben fog ják el vé gez tet ni, de a ma gyar nyel vû teszt -

la pok ese té ben ezt ne he zen le het el kép zel ni. 

Kér dés te hát a vizs ga köz pon tok és az új fel vé te li el já rás sal kap cso lat ban to -

vább ra is bõ ven akad. Az érett sé gi zõk és az in téz mé nyek vi szont tud ni sze ret nék,

mi re is ké szül je nek fel. A vizs ga köz pon tok kö rül ki ala kult bi zony ta lan sá gok és prob -

lé mák mel lett a kár pát al jai ma gyar tan nyel vû fel sõ ok ta tás má sik nagy kér dé se, hogy

az el kö vet ke zõ évek ben mi lyen szin tû dip lo mát ad hat nak ki vég zõ se ik nek. A kér -

dés fel ve tést el sõ sor ban a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko la szem szö -

gé bõl ér de mes vizs gál ni. 

A BO LO GNAI TÍ PU SÚ KÉP ZÉ SI REND SZER BE VE ZE TÉ SE

Eu ró pá ban a bo lo gnai tí pu sú kép zé si rend szer há rom szin tû. A di á kok az érett sé gi re

ala po zott, ál ta lá ban há rom éves ta nul má nya ik után BA fo ko za tú ok le ve let kap nak,

majd to váb bi kb. két éves kép zés ré vén sze rez he tõ meg a master fo ko za tú dip lo ma.

Ez zel szem ben Uk raj ná ban – bár tör tén tek je len tõs lé pé sek az át ál lás ra – még min -

dig az 1996-os ok ta tá si tör vény ál tal el fo ga dott négy fo ko za tú, li ne á ris rend szer van

élet ben. Az I–II. fo ko za tú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek el sõ sor ban az ál ta lá nos is ko -

lák ra épülnek,55 és 3–4 éves kép zés után „if jú szak em ber” (molodsij szpecialiszt) dip -

lo mát ad nak végzõseinek.56 A III. fo ko za tú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be (fõ is ko lák ra)

érett sé gi után le het fel vé te liz ni, és négy éves kép zést kö ve tõ en vég zõ sei szak irány -

nak meg fe le lõ baccalaureatusi (bakalavr) fo ko za tú dip lo mát kap hat nak. Ez a dip lo -

ma egyéb ként az eu ró pai ok ta tá si rend szer ben a fõ is ko lai – az új rend szer ben a BA-

szintû – dip lo má val egyen ér té kû. A leg ma ga sabb szin ten (IV.) akk re di tált

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben (egye te mek) spe ci a lis ta (szpecialiszt) és ma gisz te ri

(magisztr) fo ko za tú dip lo mát le het sze rez ni. A szpecialista már egye te mi fo ko zat nak

szá mít, amit a baccalaureatusra épü lõ egy éves kép zés után kap hat nak meg a hall ga -

tók. A ma gisz te ri fo ko zat is a baccalaureatusra épü lõ egy éves kép zés sel ér he tõ el,

vi szont a hall ga tó nak más tar tal mú prog ra mot kell tel je sí te nie. Mind a ket tõ fel jo -

go sít ar ra, hogy as pi ran tú rá ra je lent kez zen a hall ga tó, kü lönb ség a ket tõ kö zött ab -

ban rej lik, hogy a ma gisz te ri fo ko zat tal ren del ke zõk – a kö zép fo kú ok ta tás mel lett –

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben is ta nít hat nak. 

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek stá tu sa Uk raj ná ban lé nye gé ben nem at tól függ,

hogy mi lyen akkreditációs fo ko zat tal ren del kez nek (II., III., IV.), ha nem at tól, hogy

az uk raj nai akkreditációs bi zott ság mi lyen mû kö dé si en ge délyt adott ki szá muk ra,

hall ga tói mi lyen mi nõ sí té sû dip lo mát sze rez het nek meg. Esze rint pe dig a II. fo ko -

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

55 Ál ta lá nos is ko la (alap is ko la) 1–9. osz tály. 

56 Kár pát al ján a ma gyar nyel ven is ok ta tó I–II. fo ko za tú in téz mé nyek kö zé tar to zik – töb bek közt

– a mun ká csi ta ní tó kép zõ, az ung vá ri köz mû ve lõ dé se, az ung vá ri vagy ze ne mû vé sze ti, il let ve a be -

reg szá szi egész ség ügyi kol lé gi um. (A szak kép zés rõl lásd rész le te seb ben Gabóda, 1999.)
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zat tal akk re di tált fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek (kol lé gi u mok) is ad hat nak baccalaure-

atusi fo ko za tú dip lo mát, és a III. fo ko za ton akk re di tált fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -

ben (fõ is ko lák) is meg sze rez he tõ a spe ci a lis ta fo ko zat. Ez utób bi ér vé nyes a II. Rá -

kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar Fõ is ko lá ra és a Mun ká csi Tech no ló gi ai Fõ is ko lá ra

is. Mind két in téz mény „Diplom Baccalaureus” (BSc), il let ve „Diplom Specialist” mi nõ -

sí té sû ok le vél ki adá sá ra jo go sult. Ez utób bi egye te mi szint nek fe lel meg, ami azt je -

len ti, hogy az ilyen dip lo má val ren del ke zõ vég zõ sök dok to ri is ko lák ban, as pi ran tú -

rán is foly tat hat ják ta nul má nya i kat. Az is le het sé ges to váb bá, hogy a IV. szin ten

akk re di tált, ki emelt egye te mek is fõ is ko lai szin tû dip lo mát ad ja nak. 

A prob lé mát te hát az je len ti, hogy Uk raj ná ban az eu ró pai ér te lem ben vett fel sõ -

fo kú kép zés há rom szin tû: baccalaureatusi, spe ci a lis ta és ma gisz te ri szint bõl áll. A ki a -

la ku ló új uk raj nai fel sõ ok ta tá si rend szer ben – mi u tán Uk raj na 2005-ben csat la ko -

zott a bo lo gnai fo lya mat hoz – egy elõ re nem vi lá gos, mi lesz a spe ci a lis ta szint sor sa,

hi szen az nem kom pa ti bi lis az eu ró pai rend szer rel, amely nek a be ve ze té sét az ok ta -

tás po li ti kai kor mány zat cé lul tûzöte ki. Va ló szí nû sít he tõ, hogy a kö zel jö võ ben Uk -

raj ná ban is mét vál tás ra ke rül sor, hoz zá iga zí tan dó a négy szin tû uk raj nai rend szert a

két szin tû eu ró pa i hoz (dok to ri nél kül). Vár ha tó an meg szün te tik majd a spe ci a lis ta

fo ko za tot, bár er re vo nat ko zó tör vény ere jû dön tés egy elõ re még nem szü le tett. A kár -

pát al jai ma gyar tan nyel vû fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tö rek vé se ezért sem le het

más, mint hogy a jö võ ben a baccalaureatusi dip lo ma el éré se után a ma gisz te ri fo ko -

zat meg szer zé sét ajánl ják fel a di á kok nak. (Beregszászi–Csernicskó–Orosz, 2001;

Mar ton, 2007b) 

Az elõ zõ prob lé má hoz szo ro san kap cso ló dik a kép zés ben részt ve võ mi nõ sí tett

ok ta tók kri ti kus szá má nak kér dé se. Uk raj na egy elõ re an nak el le né re, hogy csat la ko -

zott a bo lo gnai fo lya mat hoz, nem is me ri el a PhD-fokozatot57 csak hos  szú, ún. át mi -

nõ sí té si el já rás után, me lyet még 2003 au gusz tu sá ban szabályoztak.58 Ez nem az ok -

le ve lek ek vi va len ci á já ra fó ku szál, ha nem ar ra, hogy a dol go zat szín vo na la meg fe lel-e

az uk rán kö ve tel mé nyek nek. Ab ban az eset ben, ha az Ál la mi Mi nõ sí tõ Bi zott ság a

be kért 12 fé le do ku men tu mot el fo ga dás ra al kal mas nak ta lál ja, a szak irány nak meg -

fe le lõ en fel kér egy 2-3 ta gú szak ér tõi bi zott sá got, amely az anya got meg vizs gál ja és

vé le mé nye zi. Az ér té kelt anya got a bi zott ság elõtt az il le tõ rész vé te lé vel – aki nek

kér dé se ket te het nek fel a té má val kap cso lat ban (gya kor la ti lag má so dik vé dés) – jó -

vá hagy ják vagy el uta sít ják. A bi zott ság vé le mé nye az Ál la mi Mi nõ sí tõ Bi zott ság elé

ke rül, amely meg hoz za a dön tést: az elõ ter jesz tés alap ján ki ad ha tó-e a kan di dá tu si

fo ko zat a ké rel me zõ nek. A dip lo ma, il let ve a szük sé ges ok má nyok hi va ta los for dí tá sát,

má so la tát Ki jev ben kell be nyúj ta ni a nosztrifikációs fõ osz tá lyon, és je len tõs ho no sí tá si

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

57 A bi zo nyít vá nyok és dip lo mák el is me ré sét ál ta lá ban az or szá gok kö zöt ti két ol da lú ek vi va len cia-

szer zõ dé sek sza bá lyoz zák. Ilyen szer zõ dést írt alá 1998-ban Ma gyar or szág és Uk raj na. A meg ál la po -

dás sza bá lyoz za a kü lön bö zõ kép zé si for mák meg fe lel te té sé nek el ve it, ame lyek alap ján a kár pát al -

jai ma gya rok ese té ben pél dá ul ko ráb ban a me gyei ál la mi köz igaz ga tá si hi va tal il le té kes osz tá lya

volt hi va tott hi te le sí te ni a Ma gyar or szá gon ki adott dip lo má kat.

58 Uk raj na bo lo gnai fo lya mat hoz va ló csat la ko zá sá nak elõ ké szí té se kor, 2003-ban a mi nisz ter ta nács

ren de le te alap ján lét re hoz ták a kül föld ön szer zett dip lo mák el is me ré sé nek ér de ké ben a ho no sí tás -

sal fog lal ko zó nosztrifikációs fõ osz tályt. 
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dí jat is kell fi zet ni (Apá czai Köz ala pít vány – A ha tá ron tú li ma gyar oktatásért.htm).

Ez az el já rás egy ál ta lán nem te kint he tõ mél tá nyos nak, és el sõ sor ban a kár pát al jai

ma gyar tan nyel vû ok ta tás fel leg vá rá nak te kint he tõ II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai

Ma gyar Fõ is ko lát sújt ja. A fõ is ko lá nak je len leg 12 PhD-fokozattal ren del ke zõ és 17

ma gyar or szá gi PhD-képzésben ta nul má nyo kat foly ta tó ok ta tó ja van. Mi vel ed dig

nem si ke rült ki elé gí tõ en ren dez ni a kér dést (ho no sí tást) az in téz mény pá lyá za tot

volt kény te len meg hir det ni a ta ná ri ál lá sok be töl té sé re, amely nek nyo mán kü lön bö zõ

uk raj nai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek bõl kan di dá tu sok és nagy dok to rok is je lent kez -

tek az ál lá sok be töl té sé re. Így a fõ is ko lán az elõ írá sok nak meg fe le lõ szá mú tu do má -

nyos fo ko zat tal ren del ke zõ elõ adó dolgozik.59 A ma gyar or szá gi ok má nyok ho no sí tá sa

is fo lya mat ban van, és ha meg tör té nik azok el is me ré se, ak kor az in téz mény nem csak

szakonként,60 de tel jes egé szé ben meg fe lel az egye te mi kö ve tel mé nyek nek.

*  *  *

2005-ben Uk raj na csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat hoz, amely – töb bek közt – a

kü lön bö zõ eu ró pai kép zé si rend sze rek egy sé ge sí té sét és át jár ha tó sá gát, a meg sze -

rez he tõ ké pe sí té sek köl csö nös el fo ga dá sát cé loz za. Ös  sze fog lal va el mond ha tó: az

uk rán fel sõ ok ta tás el in dí tott mo der ni zá ci ó ja az ered mé nyek el le né re is csak las san

és von ta tot tan ha lad, a kár pát al jai ma gyar tan nyel vû fel sõ ok ta tás szem szö gé bõl a

táv la ti ha tá sok nem be lát ha tó ak. Az uk raj nai Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um

– ta lán a bo lo gnai el vá rá sok nak va ló meg fe le lé si igye ke ze té ben – nem in du kál olyan

vis  sza for dít ha tat lan ha tá sú gya kor la ti meg ol dá so kat a kis seb sé gi fel sõ ok ta tás ban

(sems), ame lyek hos  szú tá von ne ga tív irány ba be fo lyá sol ják a kár pát al jai ma gyar ság

jö võ jét Uk raj ná ban. 
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Lász ló Bé la

A szlo vá ki ai és a szlo vá ki ai ma gyar 
fel sõ ok ta tás a bo lo gnai fo lya mat tük ré ben *

NEM ZET KÖ ZI TREN DEK

Az 1999. jú ni us 19-én, 29 eu ró pai or szág ok ta tá si mi nisz te rei ál tal alá írt Bo lo gnai Nyi -
lat ko zat in dí tot ta el az eu ró pai fel sõ ok ta tás har mo ni zá lá sá nak, át ala ku lá sá nak gya -

kor la ti meg va ló sí tá sát. Et tõl kezd ve be szél he tünk bo lo gnai fo lya mat ról, mely nek el -

sõd le ges cél ja az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend sze rek ös  sze han go lá sa, har mo ni zá lá sa,

sok ré tû sé gük meg tar tá sa mel lett, amely ál tal von zób bá, att rak tí vab bá vál hat az eu -

ró pai fel sõ ok ta tás. E lát szó lag el lent mon dá sos ten den ci ák köz ti össz hang meg te -

rem té se je len ti az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ki ala kí tá sát, amit a Nyi lat ko zat alá írói

2010-ig kí ván nak el ér ni. (Sprievodca, 2006:8) Ta nul má nyunk ban jel le mez zük a szlo -

vá ki ai fel sõ ok ta tás bo lo gnai fo lya mat elõt ti ál la po tát. Be mu tat juk a bo lo gnai fo lya -

mat cél ki tû zé se i nek al kal ma zá sát s a fel sõ ok ta tás en nek kö szön he tõ át ala kí tá sát.

Ki té rünk a szlo vák ok ta tás po li ti ka ál tal meg ha tá ro zott stra té gi ai cé lok tel je sí té sé nek

rész le te i re, a po zi tí vu mok ra és a hi á nyos sá gok ra.

A bo lo gnai fo lya mat meg va ló sí tá sá nak szem pont já ból nem ér dek te len rö vi den

szól ni az okok ról és az elõz mé nyek rõl. A vi lág mé re tû globalizáció gaz da sá gi és po li -

ti kai át ren de zõ dés hez ve ze tett. Az ame ri kai, ja pán majd a dél ke let-ázsi ai or szá gok

s az utób bi idõ ben Kí na és In dia gaz da sá gi tech no ló gi ai si ke rei a nyu gat-eu ró pai or -

szá gok kö ré ben fel erõ sí tet ték a gaz da sá gi és po li ti kai in teg rá ci ós tö rek vé se ket.

A Kö zös Pi ac, az Eu ró pai Kö zös ség, az Eu ró pai Unió ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ban az

eu ró pai gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek meg tar tá sa ér de ké ben az utób bi tíz év ben a

hang súly fo ko za to san át te re lõ dik a tár sa dal mi kér dé sek re, min de nek elõtt az em be ri

erõ for rás ok kér dé sé re. En nek egyik ös  sze te võ je a sza bad mun ka erõ-áram lás, a mun -

ka vál la lók moz gá sa, amely nek leg fõbb aka dá lya a szak kép zés és a fel sõ ok ta tás te rén

meg lé võ lé nye ge sen el té rõ kép zé si rend sze rek, a kép zé sek tar tal mi kü lön bö zõ sé ge,

ne he zen ös  sze ha son lít ha tó vol ta s en nél fog va a vég zett sé gek, fo ko za tok köl csö nös

el is me ré se i nek, el fo ga dá sá nak ne héz sé gei. A ver seny ké pes gaz da ság ki ala kí tá sá nak

má sik össze te võ je a tu dás ala pú tár sa da lom ban a ki emel ke dõ ku ta tá si ered mé nye ket

pro du ká ló szel le mi tel je sít mény. A te het sé ges ku ta tók, szak em be rek szá má ra eh hez

ki vá ló ku ta tá si, inf rast ruk tu rá lis kör nye ze tet szükséges biz to sí ta ni. (Hrubos, 2002)

Egy eu ró pai nagy sá gú gaz da sá gi és pi a ci tér tud ver seny ké pes ré gi ó ként be fo lyást

gya ko rol ni a vi lág mé re tû globalizáció gaz da sá gi és po li ti kai ki hí vá sa i ra. Az em be ri

erõ for rás ok kal ezért egy eu ró pai szin tû fel sõ ok ta tá si, ku ta tá si tér ben jól kell gaz dál -

* „A tanulmány A bolognai folyamat hatása a szlovákiai és szlovákiai magyar felsőoktatásra c. írá-

sunk (megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/2. számában [3–36. oldal]) továbbfej -

lesztett változata.”
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kod ni. Ki vá ló an fel sze relt ku ta tó mû he lyek be kell kon cent rál ni a te het sé ges ku ta tó -

kat, szak em be re ket, ame lyek ben így ki emel ke dõ ku ta tá si ered mé nyek szü let het -

nek. Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend sze rek ös  sze han go lá sá nak szük sé ges sé ge már leg -

alább öt ven év vel ez elõtt föl ve tõ dött. El sõ ként a dip lo mák köl csö nös el is me ré sé nek

rend sze ré bõl si ke rült át ül tet ni ál ta lá nos irány el ve ket a gya kor lat ba. Ezt kö vet te az

Eu ró pai Kreditátviteli Rend szer (ECTS) ki dol go zá sa és fo ko za tos be ve ze té se. 

A vi lág több száz egye te mé nek rek to rai ál tal 1988-ban, Bo log ná ban az el sõ eu -

ró pai egye tem meg ala ku lá sá nak 900. év for du ló ja al kal má ból ki bo csá tott Mag na
Char ta Universitatum már olyan át fo gó do ku men tum, amely kör vo na laz za a fel sõ ok ta -

tá si rend sze rek har mo ni zá lá sá nak alap kér dé se it az egye te mi prin cí pi u mok kö zös,

hang sú lyos ki nyil vá ní tá sá val. Ezek az egye te mi au to nó mia, az ok ta tás és ku ta tás köl -

csö nös sé ge, az ok ta tás és ku ta tás sza bad sá ga, a ta ná rok és hall ga tók mo bi li tá sa, a vég -

zett sé gek, vizs gák nem zet kö zi el is me ré se, az eu ró pai hu ma nis ta ha gyo má nyok meg õr -

zé se. A Mag na Char ta ki tér az ezen alap el vek meg tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zök re is. 

A kül sõ gaz da sá gi, tár sa dal mi ha tá sok az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat mel lett

vég le ges át tö rést a Sor bonne -i Nyi lat ko zat ho zott, me lyet 1998 má ju sá ban, a Sor bonne

Egye tem ala pí tá sá nak 800. év for du ló ja al kal má ból Fran cia or szág, Né met or szág,

Olasz or szág és az Egye sült Ki rály ság ok ta tá si mi nisz te rei bo csá tot tak ki. Eb ben fel hí -

vás sal for dul tak az egye te mi kö zös sé gek hez a nyi tott Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség lét re-

ho zá sá ra, ami alap fel té te le kon ti nen sük át fo gó fej lõ dé sé nek. Ez volt az el sõ konk rét,

köz vet len lé pés az össz eu ró pai fel sõ ok ta tá si mo dell ki mun ká lá sá ra. (Fronc, 2003) 

Az eu ró pai po li ti kai tes tü le tek is fo lya ma to san ré sze sei, be fo lyá so lói vol tak a

fel sõ ok ta tás át ala ku lá sá nak. Az Eu ró pai Unió 1992-ben a Maastrichti Szer zõ dés ben
meg ala poz ta ok ta tás po li ti ká ját is. En nek ha tá sá ra szü let tek meg az együtt mû kö dé -

se ket tá mo ga tó si ke res prog ra mok: a Socrates, a Le o nar do da Vin ci, a Youth for Eu-

rope. Az Eu ró pai Ta nács és az UNESCO ál tal el ké szí tett és 1997-ben Lis  sza bon ban

el fo ga dott do ku men tum töb bek kö zött a kül föld ön szer zett dip lo mák nak az adott

or szág ban tör té nõ kor rekt el bí rá lá sá ra ösz tön zi az eu ró pai ál la mo kat, és eh hez nyújt

mód szer ta ni se gít sé get. (Balla, 2004) 

A bo lo gnai fo lya mat be in du lá sá val meg szü le tett az Eu ró pai Unió po li ti kai dokt -

rí ná ja is a mû ve lõ dés te rén, amit 2001-ben fo gad tak el az Eu ró pai Unió és a csat la ko zó

or szá gok ál lam- és kor mány fõi. Itt volt elõ ször po li ti kai szin ten dek la rál va, hogy a tu -

do mány, a tech ni ka, az in no vá ció a mû ve lõ dés sel együtt a gaz da sá gi fej lõ dés alap ve tõ

té nye zõi. Az Eu ró pai Unió el kö te lez te ma gát az eu ró pai ku ta tá si tér ség ki ala kí tá sa

mel lett, és há rom stra té gi ai fel adat ban, eze ken be lül 13 cél ban fo gal maz ta meg po li -

ti kai el kép ze lé se it az ok ta tás és mû ve lõ dés te rü le tei szá má ra. (Fronc, 2003)

A SZLO VÁ KI AI FEL SÕ OK TA TÁS A BO LO GNAI FO LYA MAT

KÜ SZÖ BÉN

Az önál ló Szlo vá kia mint egy ti zen öt éve lé te zik, fel sõ ok ta tá si rend sze ré nek ki ala ku -

lá sa azon ban vis  sza nyú lik az 1920-as évek re. Az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en lét re jött

Cseh szlo vá kia erõ sen aszim met ri kus ál lam rend szer volt, köz pon ti ál lam ha tal mi szer -

vek mel lett mû kö dõ, bi zo nyos dön tés ho zó és vég re haj tó jog kö rök kel ren del ke zõ

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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szlo vá ki ai ha tal mi szer vek kel. Cseh szlo vá kia meg ala ku lá sát kö ve tõ en az ok ta tá si ko-

r mány zat azon nal hoz zá lá tott az Osztrák–Magyar Mo nar chi á ból örö költ is ko la rend -

szer gyö ke res át ala kí tá sá hoz. Azon szem lé let nyert te ret, hogy sza kí ta ni kell az ed -

di gi ok ta tá si ha gyo má nyok kal, és tel je sen új ala pok ra kell he lyez ni úgy a

köz ok ta tást, mint a fel sõ ok ta tást. En nek po li ti kai in dí té kai ép pen ab ból ered tek,

hogy a sok nem ze ti sé gû or szág ban az ún. ál lam ala pí tó cse hek és szlo vá kok do mi nan -

ci á ját lét re hoz zák. Az aszim met ri kus ál lam mo dell a szlo vák ság nem ze ti meg erõ sö -

dé sé nek és a kí nál ko zó po li ti kai le he tõ sé gek nek függ vé nyé ben fo ko za to san szim -

met ri kus sá vált az 1968-as fö de ra tív mo dell lét re jöt té ig. Ek kor az alap- és

kö zép fo kú is ko lák irá nyí tá sa szin te tel jes egé szé ben a fö de rá ci ót al ko tó ál la mok is -

ko la ügyi szer ve i hez ke rült. A fel sõ ok ta tást meg ha tá ro zó leg fon to sabb jog kö rök (pél -

dá ul in téz mény lét re ho zá sa) azon ban egé szen 1990-ig a prá gai köz pon ti tör vény ho -

zás ha tás kö ré be tar toz tak. Az új fö de ra tív ál lam ha tal mi át ren de zõ dés már a

fel sõ ok ta tás tel jes de cent ra li zá ci ó ját je len tet te az ún. szö vet sé ges ál la mok ra (Cseh -

or szág, Szlo vá kia) néz ve. Gya kor la ti lag et tõl kezd ve be szél he tünk önál ló szlo vá ki ai

fel sõ ok ta tás ról a vég re haj tás, és 1993-tól a tör vény ho zás szint jén. 

A Szlo vák Köz tár sa ság lét re jöt té ig (1993) a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás tel jes egé szé -

ben az egy sé ges cseh szlo vák fel sõ ok ta tás in teg rált ré sze volt. E fel sõ ok ta tá si rend -

szer kez de tek tõl fog va nem so rol ha tó be sem a du á lis, sem a li ne á ris mo del lek kö zé,

leg in kább az „egy szin tû fel sõ ok ta tás” fo gal má val jel le mez he tõ. A kép zés ide je 4, 5

vagy 6 év volt. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben szer zett dip lo mák jo gi ér te lem ben,

de a bé re zés és mun ka vál la lás szem pont já ból is egyen ran gú ak vol tak, füg get le nül

at tól, hogy az in téz mény fõ is ko la vagy egye tem ne vet vi selt. Eb bõl a fel sõ ok ta tá si

rend szer bõl te rem tet te meg a ki tö rés le he tõ sé gét az 1990. jú li us 1-jé vel élet be lé pett

172/1990 sz. fel sõ ok ta tá si tör vény (Zákon o vysokých školách), amely már le he tõ sé get

biz to sí tott a kü lön bö zõ szin tû fel sõ fo kú kép zé sek nek. (Zákon, 1990, 21. §) A tör -

vény még min dig in kább az egy más mel lett lé te zõ du á lis kép zés nek adott te ret, de

nem zár ta ki az egy más ra épü lõ, több lép csõs li ne á ris mo dell al kal ma zá sát sem.

(Lász ló, 2006b) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek azon ban nem iga zán él tek a tör vény

ál tal fel kí nált le he tõ ség gel, és a ’90-es évek ben to vább tar tot ta ma gát a ha gyo má -

nyos, egy szin tû kép zés. Az ad di gi is me ret len „bakalár” (Bachelor) kép zést az in téz -

mé nyek leg in kább le ve le zõ (extern) for má ban szer vez ték meg, mi vel ez le he tõ vé

tet te szá munk ra a tan díj sze dé sét. A Cseh szlo vá kia fel bom lá sá val lét re jött Szlo vák

Köz tár sa ság örö köl te a még min dig do mi nán san egy szin tû fel sõ ok ta tá si rend szert.

Azok az in téz mé nyek, ame lyek ne ve i ben nem sze re pelt az egye tem (univerzita) szó,

igye kez tek név vál tás sal is dek la rál ni egyen ran gú sá gu kat. 2007-ben 17 nyil vá nos fel -

sõ fo kú in téz mény ne vé ben volt meg ta lál ha tó az egye tem szó. Ezen kí vül mû kö dött

há rom mû vé sze ti in téz mény, ame lyek kö zül ket tõ fõ is ko la (vysoká škola), egy aka dé -

mia ne vet vi selt. A tíz ma gán-fel sõ fo kú in téz mény ne vé ben fõ is ko la meg ne ve zés

sze re pelt. A ka to nák és rend õrök kép zé sét szol gá ló ket tõ, il let ve egy ál la mi in téz -

ményt aka dé mi á nak hív ták. Az el ne ve zé se ket nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban to -

vább ra sem kön  nyû ér tel mez ni, és ez ügy ben a 2002. évi fel sõ ok ta tá si tör vény sem

ho zott elõ re lé pést. 

Önál ló fel sõ ok ta tás ról a tör vény ke zés, az irá nyí tás és a vég re haj tás te rén Szlo -

vá ki á ban csak 1993-tól, az önál ló Szlo vák Köz tár sa ság meg ala ku lá sá tól be szél he tünk.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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Ez nem je len tett tö rést a még Cseh szlo vá ki á ban ki ala kult fel sõ ok ta tá si fo lya ma tok -

ban, de a fel sõ ok ta tás ban min den kép pen erõ tel jes eb ben kezd tek meg je len ni a

cseh or szá gi tól el té rõ sa já tos szlo vá ki ai meg ol dá sok, mint pél dá ul az egye te mi dok -

to ri ti tu lus vis  sza ál lí tá sa stb.1 Ugyan ak kor azon ban a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás fej lõ dé -

sét, át ala ku lá sát to vább ra is lé nye ge sen be fo lyá sol ták a cseh or szá gi ese mé nyek,

min de nek elõtt a tör vény ho zás és sza bá lyo zás te rén. A szlo vák fel sõ ok ta tás ban kez -

de tek tõl fog va ta pasz tal ha tó az eu ró pai nyi tás szán dé ka, a nem zet kö zi ös  sze ha son lí -

tás ra va ló haj lam, a tö rek vés, hogy az eu ró pai vál to zá sok ak tív ré sze se le gyen. Az

Ok ta tá si Mi nisz té ri um (Ministerstvo školstva, a to váb bi ak ban OM) és a fel sõ ok ta tá si

szak em be rek rend sze re sen fi gyel ték az eu ró pai fej le mé nye ket, és ta nul má nya ik ban,

írá sa ik ban rész le tes tá jé koz ta tást nyúj tot tak a szak ma és a nyil vá nos ság szá má ra. 

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a mi nisz té ri um ko or di ná ci ós ren del ke zé se nél kül

nem ép pen ös  sze han gol tan kezd ték be ve zet ni a kü lön bö zõ kreditrendszereket,

ame lyek nél érez he tõ volt az ECTS ha tá sa. Meg fe le lõ tör vé nyek hí ján és a ka rok

önál ló jo gi sze mé lyi sé gé bõl ere dõ en 2002-ig vol tak olyan in téz mé nyek, ame lyek

egyes ka ra in kü lön bö zõ kreditrendszerek vol tak ér vény ben. Egyes ka rok, egye te -

mek bel sõ jog sza bá lya ik út ján a még min dig do mi náns, ún. egy szin tû fel sõ ok ta tá si

prog ra mo kat (4, 5, 6 éves prog ra mok) két szint ben va ló sí tot ták meg. En nek az volt

a lé nye ge, hogy a ta nul má nyo kat két egy más ra épü lõ rész re, alap ta nul má nyok ra (2–3

év) és fõ ta nul má nyok ra (2 év) osz tot ták. Az alap ta nul má nyo kat a hall ga tók ún. ösz  -

sze fog la ló át lé põ (postupová skúška) vizs gák kal zár ták, és csak utá na foly tat hat ták ta -

nul má nya i kat a fõ stú di um ban. E köz tes ös  sze fog la ló vizs gák szi gor lat jel le gû nek te -

kint he tõk, me lyek vizs ga bi zott ság elõtt zaj la nak. A köz nyelv ben kis ál lam vizs gá nak

is ne ve zik, mi vel a vizs ga ered mé nye ket a kö te le zõ ál lam vizs ga ered mé nyei kö zé is

be szá mít ják. A 2007/08-as aka dé mi ai év ben a 4–5. év fo lyam hall ga tói zö mé ben még

eh hez ha son ló ta nul má nyi rend sze rek ben ta nul tak, me lyek nek az egyes fel sõ fo kú

in téz mé nyek ben kü lön bö zõ meg va ló sí tá si for mái van nak. 

A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek er re a ta nul mány szer ve zé si rend szer re a

’90-es évek má so dik fe lé ben tér tek át. Ez is azt iga zol ja, hogy az in téz mé nyek a tör -

vé nyi ren del ke zé se ket meg elõz ve az eu ró pai tren dek re, vál tá sok ra ru gal ma san re a -

gál va, az em lí tett alap- és fõ stú di u mok hoz ha son ló rend sze rek be ve ze té sé vel ko rán

el kezd ték a há rom szin tû fel sõ ok ta tás ra va ló át ál lást. Meg kell azon ban je gyez ni,

hogy a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás ban 1993 és 2002 kö zött ezek az eu ró pai vál to zá sok hoz

va ló kö ze le dé si fo lya ma tok elég ka o ti kus ké pet mu tat tak, mely nek oka it a tör vény -

ke zé si fo lya mat ké sé sé ben, az önál ló vá vált szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás szer ve zé se és irá -

nyí tá sa te rén mu tat ko zó ta pasz ta lat lan ság ban, a jog ala nyi sá gú egye te mek és ka rok

nya ká ba zú du ló egye te mi au to nó mia ál tal nyúj tott le he tõ sé gek mo hó ki hasz ná lá sá -

ban ke re sen dõ ek. 

A bo lo gnai fo lya mat kü szö bén a szlo vák fel sõ ok ta tás ban még két lé nye ges át -

ala ku lá si fo lya mat zaj lott. Az el sõ a fel sõ ok ta tás tö me ge se dé se, amely a töb bi Eu ró pai

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

1 Cseh szlo vá ki á ban nagy ha gyo má nya volt az egye te mi dok to ri, köz nyelv ben kis dok to ri fo ko zat -

nak. Az 1990-es tör vény ezt el tö röl te, azon ban e tör vény 1996-os mó do sí tá sa vis  sza hoz ta. Fel sõ ok ta -

tá si in téz mény, amely nek ma gisz te ri ti tu lus sal vég zõ dõ akk re di tált ta nul má nyi prog ram ja van, a

szi gor lat le té te le után meg fe le lõ aka dé mi ai fo ko za tot ad hat. (Zákon, 2002, § 53)
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Uni ó hoz csat la ko zó kö zép-eu ró pai ál lam ban is meg fi gyel he tõ volt. A fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek hall ga tó i nak a szá ma 2002-re 1992-höz vi szo nyít va 64311-rõl 136 922-re,

több mint két sze re sé re (2,13) nõtt. Nem te kint he tõ egész sé ges fej lõ dé si fo lya mat -

nak a le ve le zõ ta nul má nyi for mák hall ga tó i nak kö zel négy és fél sze re sé re (4,39) va ló

emel ke dé se a tár gyalt idõ szak ban. Ezt egy részt az idéz te elõ, hogy a le ve le zõs hall -

ga tók hoz zá já rul tak ta nul má nyi költ sé ge ik hez, ami plusz be vé telt je len tett az in téz -

mény nek, más részt az ak ko ri ál la mi tá mo ga tá si mo dell nem ösz tön zött a nap pa li ta -

go za tos hall ga tók fel vé te lé re. Az em lí tett idõ szak ban az ok ta tók szá ma vi szont

csu pán 1,2-sze re sé re (8103-ról 9707-re) nõtt, ami a fel sõ ok ta tás ef fek ti vi tá sá nak ja -

vu lá sá ra utal. Az egy ok ta tó ra esõ hall ga tók szá ma 7,9-rõl 14,1-re emel ke dett. A szlo -

vák fel sõ ok ta tás má sik ége tõ prob lé má ja az ál la mi tá mo ga tá sok csök ke né se. Míg

1992-ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az ál la mi költ ség ve tés 1,05%-ából gaz dál kod -

hat tak, ad dig 2002-ben ez az arány már csak 0,71% volt. A szlo vák fel sõ ok ta tás ál la mi

tá mo ga tá sá nak szint je az OECD-államok át la gos tá mo ga tá si szint jé nek csu pán

50%-a kö rül mo zog. (Vozár, 2003)

A fel sõ ok ta tás szín vo na lá nak biz to sí tá sa te rén Cseh szlo vá kia az egye te mi au to -

nó mia meg adá sá val egy idõ ben (1990) meg hoz ta az el sõ tör vé nyi ren del ke zést. A 172/

1990. sz. tör vén  nyel be ve ze tés re ke rült a fel sõ ok ta tás akkreditációja. Az Akkreditá-

ciós Bi zott ság (Akreditačná komisia) fel ada ta a fel sõ ok ta tás mi nõ sé gé nek el bí rá lá sa,

me lyet a ta nul má nyi sza kok, prog ra mok meg va ló sí tá sá ra va ló al kal mas sá gá nak vizs -

gá la tá val, s a ka rok éves evaluációján ke resz tül vé gez.

A BO LO GNAI FO LYA MA TOT SE GÍ TÕ KÖZ TES SZER VE ZE TEK

A Szlo vák Köz tár sa ság ban a bo lo gnai fo lya mat fõ le té te mé nye se az Ok ta tá si Mi nisz -

té ri um. Szlo vá kia kép vi se lõi a Bo lo gnai Nyi lat ko zat tal kez dõ dõ en a fo lya mat tal kap -

cso la tos va la men  nyi do ku men tu mot alá ír ták és az el fo ga dott aján lá so kat, cé lo kat fo -

ko za to san be épí tet ték az ál la mi tör vé nyek be és ren de le tek be. A Bo lo gnai
Nyi lat ko zat ban az alá író (29) és az újon nan a Nyi lat ko zat hoz csat la ko zó or szá gok el -

kö te lez ték ma gu kat, hogy 2010-ig ki épí tik az egy sé ges Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér sé -

get (EFT). A mi nisz te rek meg egyez tek, hogy két éven ként ér té kel ni fog ják a ki tû -

zött cé lok gya kor la ti meg va ló sí tá sát. Az ere de ti hat célt a prá gai (2001), a ber li ni

(2003), a bergeni (2005) és a lon do ni (2007) mi nisz te ri ta lál ko zó kon to váb bi cé lok -

kal egé szí tet ték ki. Je len leg Szlo vá ki á ban a bo lo gnai fo lya mat re a li zá lá sa te rén 11

stra té gia cél meg va ló sí tá sá ra össz pon to sí ta nak, mely nek rész le te it a kö vet ke zõ fe -

je zet ben mu tat juk be. 

A mi nisz te ri ta lál ko zók elõtt az eu ró pai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép vi se lõi,

rek to rai ál ta lá ban ér te kez le tet tar ta nak, és aján lá so kat fo gal maz nak meg a a mi -

nisz te rek szá má ra. A Szlo vák Rek to ri Kon fe ren cia (Slovenská rektorská kon fe ren cia,
SRK) va la men  nyi ed di gi ér te kez le ten (Salamanka, 2001; Grácz, 2003; Glaskow,

2005) kép vi sel tet te ma gát. 

Az Eu ró pai Unió el vei sze rint a mû ve lõ dés és az ok ta tás a tag ál lam ok kom pe -

ten ci á já ba tar to zik, ezért az Eu ró pai Bi zott ság (EB) sem gya ko rol köz vet len be fo -

lyást az át ala ku lá si fo lya ma tok ra. En nek el le né re – fõ leg a 2004-es bõ ví tést kö ve tõ en

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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– a fel sõ ok ta tá si és ku ta tá si pro jek tek tá mo ga tá sa és a vi ta fó ru mo kon va ló rész vé -

te le foly tán egy re szo ro sab bá vá lik az együtt mû kö dés a bo lo gnai fo lya ma tot irá nyí tó

eu ró pai tes tü le tek kel, és nö vek szik be fo lyá sa a fo lya ma tok ala ku lá sá ra. Az Eu ró pai

Bi zott ság a bo lo gnai fo lya mat ra úgy te kint, mint az Eu ró pai Ta nács (ET) Lis  sza bo ni
Stra té gi á já ban ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá nak fo lya ma tá ra.

A bo lo gnai fo lya mat irá nyí tá sát a mi nisz te rek ál tal tá mo ga tott Bo lo gnai Fol-

low-up Mun ka cso port (Bolonská follow-up pracovná skupina, BFM) és a Bo lo gna Ta nács

(Bolonská rada, BT) vég zi. Ezek ta nács adó, se gí tõ tes tü le tei kö zött sze re pel nek a

fel sõ ok ta tás prob lé má i val fog lal ko zó eu ró pai egye sü le tek és intézmények.2 Szlo vá ki á-

ban ered mé nye sen mû kö dik a Szlo vák Aka dé mi ai As  szo ci á ció a Nem zet kö zi

Együtt mû kö dé sért (Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, SAAIC) egye sü let,

amely nek cél ja a szlo vá ki ai in téz mé nyek nem zet kö zi együtt mû kö dé sé nek tá mo ga -

tá sa, ko or di ná ci ó ja min de nek elõtt az EU or szá ga i val a mû ve lõ dés és egyéb te rü le ten.

Nem ze ti szin ten a SAAIC ad mi niszt rál ja a Socrates, Le o nar do da Vin ci, Eras mus

Mundus, Tempus prog ram ja it. A SAAIC e prog ra mok ré szé re kü lön Nem ze ti Iro dá -

kat mû köd tet. Az EB 2004-ben kez de mé nyez te a bo lo gnai fo lya ma tot tá mo ga tó

Nem ze ti Cso port lét re ho zá sát, amely se gí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket a bo lo gnai

fo lya mat al kal ma zá sá ban. Az Eu ró pai Bi zott ság a Socrates/Erasmus Prog ram Nem ze ti

Iro dá ját (Národná kancelária programu Sokrates Erasmus, NKPS) kér te fel, hogy tá mo -

gas sa és ad mi niszt rál ja e cso port meg ala ku lá sát, és ter jes  sze pro jekt je it a Bi zott ság

elé. Az Iro da az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Fel sõ ok ta tá si Szek ci ó já val (Sekcia vysokých
škôl Ministerstva školstva, SR), a Szlo vák Rek to ri Kon fe ren ci á val és a Fel sõ ok ta tá si In -

téz mé nyek Ta ná csá val (Rada vysokých škôl, FIT) együtt mû köd ve az Eu ró pai Bi zott -

ság nak 7 fõs nemezeti tá mo ga tó cso port meg ala kí tá sá ra tett ja vas la tot. A Nem ze ti

Cso port min de nek elõtt a kö vet ke zõ te rü le te ken se gí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye -

ket a bo lo gnai fo lya mat meg va ló sí tá sá ban: 

� mi nõ ség biz to sí tás (nap pa li és le ve le zõ ta go zat);

� a há rom szin tû fel sõ ok ta tá si rend szer ki ala kí tá sa;

� ta nul má nyok el is me ré se (ECTS, dip lo ma mel lék let);

� egész éle ten át tar tó mû ve lõ dés;

� az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség és az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség ki ala kí tá sa;

� fel sõ ok ta tá si mo bi li tás;

� a fel sõ ok ta tás eu ró pai di men zi ó ja. (Sprievodca, 2006:23)

A bo lo gnai fo lya mat nak Szlo vá ki á ban te ret adó tör vé nyi és egyéb ren del ke zé -

sek eu ró pai vi szony lat ban idõ ben meg szü let tek. Ezek is mer te té sé re a kö vet ke zõ

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

2 A Follow-up Group mun ká ját se gí tik: az Eu ró pai Egye te mek Szö vet sé ge (European University As-
sociation, EUA), az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si In téz mé nyek Szö vet sé ge (European Association of Institution
in Higher Education, EURASHE), a Or szá gos Hall ga tói Ön kor mány zat ok Eu ró pai Szö vet sé ge (Eu-
ropean Unions of Students in Europe, ESIB), Eu ró pa Ta nács (Council of Europe), az UNESCO Eu ró pai

Fel sõ ok ta tá si Köz pont ja (UNESCO European Cen ter for Higher Education, UNESCO-CEPES), az Eu -

ró pai Mi nõ ség biz to sí tá si Szer ve ze tek Há ló za ta (European Association for Quality Assurance in Higher
Education, ENQA), az Ok ta tá si Vi lág szer ve zet Pán-Eu ró pai Kon fe ren ci á ja (Education International
Pan-European Structure).
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fe je zet ben ke rül sor, ami kor a bo lo gnai fo lya mat cél ki tû zé se i nek szlo vá ki ai meg va ló -

sí tá sát rész le te sebb elem zés alá von juk. 

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra a Mi nisz té ri um kon fe ren ci ák szer ve zé sé -

vel, pub li ká ci ó kon ke resz tül min den lé nye ges do ku men tu mot (az eu ró pai ok ta tá si

mi nisz te rek ta nács ko zá sa i nak ha tá ro za ta it stb.) hoz zá fér he tõ vé tett szlo vák nyel ven.

Az in téz mé nyek tud ták, mit kel le ne ten ni ük a bo lo gnai fo lya mat cél ja i nak el éré se te rén,

az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si, va la mint az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség ben va ló ered mé nyes

meg je le nés ér de ké ben. A fõ kér dés, mint min de nütt, a „ho gyan”-on van. 

Szlo vá ki á ban a bo lo gnai fo lya mat tal ös  sze füg gõ cé lok adap tá lá sa, meg va ló sí tá sa

11 alap ve tõ te rü le ten fo lyik. Ezek a következõek: 

• ös  sze ha son lí tó és át lát ha tó fo ko za tok;

• két fõ cik lu son ala pu ló kép zé si rend szer;

• kreditrendszer;

• mo bi li tás;

• eu ró pai együtt mû kö dés a mi nõ ség biz to sí tás ban;

• eu ró pai di men zió;

• egész éle ten át tar tó mû ve lõ dés;

• fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és hall ga tók;

• az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség von zá sá nak erõ sí té se;

• a fel sõ ok ta tás har ma dik cik lu sa és a ku ta tás;

• szo ci á lis di men zió.

A BO LO GNAI FO LYA MAT SZLO VÁ KI Á BAN

ÖS  SZE HA SON LÍT HA TÓ ÉS ÁT LÁT HA TÓ FO KO ZA TOK

Az ös  sze ha son lít ha tó és át lát ha tó fo ko za tok el fo ga dá sá nak cél ja: 

• meg kön  nyí te ni és át te kint he tõb bé ten ni a ta nul má nyok el is mer te té sét Eu ró -

pá ban;

• le he tõ sé get biz to sí ta ni a pol gá rok szá má ra a szé le sebb eu ró pai mun ka erõ pi a con

va ló ér vé nye sü lés hez;

• ja ví ta ni az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer nem zet kö zi ver seny ké pes sé gét.

A fo lya mat ban fon tos sze re pet tölt be a fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat érin tõ mi -

nõ sí té sek el is me ré sé rõl kö tött Lis  sza bo ni Egyez mény (1997). Az Egyez mény dek la rál ja

a szer zõ dõ fe lek or szá ga i ban a dip lo má sok diszk ri mi ná ci ó tól men tes fo gad ta tá sá nak

el vét. Ezen cé lok mi ha ma rab bi el éré sét tá mo gat ta az Eu ró pai Par la ment és az Eu ró -

pai Ta nács a 2241/2004/ES sz. ha tá ro za tá val. Ja va sol ta az Europass be ve ze té sét.

Egy sé ges össz eu ró pai két nyel vû dokumentumegyüttesrõl van szó, amely az EU tag -

or szá gai szá má ra le he tõ vé te szi, hogy a tu laj do nos kép zett sé gé nek tar tal má ról, mi -

nõ sé gé rõl, az az ké pes sé ge i rõl és tu dá sá ról egy sze rû, egy sé ges, ön kén tes in for má ci ó -

kat nyer je nek. A kép zett sé gek egy sze rû, igaz sá gos el is me ré sét tá mo gat ja

in téz mé nyi, nem ze ti és eu ró pai szin ten a NARIC-3 és ENIC-hálózat.4

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

3 National Academic Recognition Information Cen ter.

4 European Network of National Information Cen ter.
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Cseh szlo vá ki á ban 1991 óta mû kö dött az Ok ta tá si In for má ci ós és Prog nosz ti kai

In té zet (Ústav informácií a prognóz školstva) mel lett a Ta nul má nyi Ok irat ok Ek vi va -

len cia Köz pont ja (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní). Szlo vá kia Eu ró pa

Uni ó ba tör té nõ be lé pé se után (2004) a Köz pont Ta nul má nyi Ok irat ok El is me ré sé -

nek Köz pont ja (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní) ne vet kap ta, és az OM irá -

nyí tá sa alá ke rült. Je len leg a kül föl di ta nul má nyok ról ki adott ok ira to kat bí rál ja el, ál -

lást fog lal egyen ér té kû sé gü ket il le tõ en, és iga zol ja ere de ti sé gü ket. Ré sze ként

mû kö dik az Europasz Nem ze ti Köz pont (Národné stredisko Europas), amely az Eu-

ropasszal kap cso la tos do ku men tu mok ki adá sát vég zi, s az ez zel kap cso la tos in for má -

ci ó kat ter jesz ti. 

Szlo vá ki á ban a kép zett ség rõl, il let ve a ta nul má nyok vég zé sé rõl szó ló ok irat ok

el is me ré sét a 477/2002 Z. z. szá mú tör vény (és 2004-es mó do sí tá sai) sza bá lyoz ta át -

fo gó an. A tör vény el fo ga dá sát a Lis  sza bo ni Egyez mény mel lett a bo lo gnai fo lya mat és

az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás ból adó dó jog har mo ni zá ci ós kö ve te lé sek ösz tö -

nöz ték. A szak ké pe sí tést négy szint ben ha tá roz ta meg: 

• fel sõ ok ta tá si dip lo ma (vysokoškolský diplom);
• abszolvensi dip lo ma (absolventský diplom);
• bi zo nyít vány (vysvedčenie);
• szakalkalmassági bi zony lat (osvedčenie o odbornej spôsobilosti).

Az ok le ve lek el is me ré sét a tör vény meg kü lön böz te ti asze rint, hogy a to vább ta -

nu lás aka dé mi ai cé lok vagy mun ka vég zés ér de ké ben tör té nik. A ta nul má nyi prog ram

el vég zé sé rõl ki adott ok má nyok a kö vet ke zõk: ok le vél (diplom), bi zo nyít vány az ál -

lam vizs gá ról (vysvedčenie o štátnej skúške) és ok le vél mel lék let (dodatok k diplomu).
(Zákon, 2002, 68. § [1]). Az ös  sze ha son lít ha tó és át lát ha tó fo ko za tok el fo ga dá sa te rén

meg je lölt cé lok el éré sé nek egyik fon tos esz kö ze az ok le vél mel lék let be ve ze té se. A 2002.

évi fel sõ ok ta tá si tör vény sze rint az ok le vél mel lék let tar tal maz za a ta nul má nyi prog -

ram ab szol vá lá sá nak rész le te it, a do ku men tu mot a fel sõ ok ta tá si in téz mény ad ja ki

az ok le vél lel együtt. (Zákon, 2002, 68. § [4]). Az ok le vél mel lék let tar tal mi rész le te it

és egy sé ges eu ró pai for má ját mi nisz te ri ren de let sza bá lyoz za, an gol nyel vû ki adá sa

kü lön kér he tõ. A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek csak las san ren dez ked nek be

az ok le vél mel lék let ki adá sá ra. 2004-ben csak 2 in téz mény ké szí tet te el au to ma ti ku -

san, 6 ké rés re, eb bõl 2 té rí té ses ala pon. 11 in téz mény a tör vény ál tal sza bott ha tár -

idõn be lül szán dék szik ki ad ni. (Sprievodca, 2006:31)

2004-re Szlo vá ki á ban meg al kot ták a kül föld ön szer zett vég zett sé gek, ok le ve lek

el is me ré sé nek eurokonform tör vé nyi ke re te it, és lét re hoz ták, mû köd te tik az eh hez

szük sé ges in téz mé nye ket is. Meg szü le tett a 2002-es tör vény ben jel zett mi nisz té ri u -

mi ren de let a ta nul má nyok ról szó ló ok irat ok el is mer te té sé nek fo lya ma tá ról (Vyh-

láška, 2005), mel  lyel meg ha tá roz ták az eu ró pai nor mák nak meg fe le lõ pon tos jo gi

ke re tet és az ügy me ne tet. A kez de ti von ta tott, el lent mon dás ok kal te li hely zet a

jog kör ér tel me zé sét il le tõ en 2006-ra vál to zott meg. Meg ol dód tak az ad mi niszt rá ció

ha tá ro zat lan sá ga mi at ti prob lé mák, és kez dett meg nyug ta tó an ren de zõd ni a vég -

zett sé gek el is me ré sé nek szak mai és tech ni kai ki vi te le zé se. Ah hoz azon ban, hogy a

Szlo vá ki á ban meg sze re zett szak ké pe sí té se ket, fel sõ fo kú vég zett sé ge ket kül föld ön is

el is mer jék, el kel lett ér ni az ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok, ok le vél mel lék le tek két nyel vû

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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(szlo vák, an gol), il let ve an gol nyel vû ki adá sát. 2007-re ez meg tör tént: az egye te mek

a vég zett sé get iga zo ló ok ira to kat an gol nyel ven is ki ad ják a hall ga tó ké ré se nél kül

vagy ké ré sé re. 

KÉT FÕ CIK LU SON ALA PU LÓ KÉP ZÉ SI REND SZER

A bo lo gnai fo lya mat egyik alap ve tõ meg ha tá ro zó ja az egy más ra épü lõ két-, il let ve

há rom cik lu sú kép zé si rend szer ki ala kí tá sa. A má so dik cik lus ba va ló be lé pés fel té te le

az el sõ, leg alább há rom évig tar tó cik lus el vég zé se, mi ni mum 180 kredit el éré se.

A Bachelor fo ko zat fel sõ ok ta tá si alap dip lo ma ként va ló meg ha tá ro zá sa eu ró pai szin -

ten bi zo nyos egy sé ge sí tett ké pes sé gek és kom pe ten ci ák meg szer zé sét fel té te le zi.

(Vö.: Barakonyi, 2003) Ezek szak mai vi ták ál lan dó té mái. Az eurokompatibilis Bach-

elor ta nul má nyi prog ra mok meg al ko tá sá nál fi gye lem be kell ven ni e vi ták ak tu á lis

ered mé nye it. A má so dik cik lu sú kép zés a Master fo ko zat meg szer zé sé vel zá rul.

E cik lus ban a kép zés 1–2 év, s 60–120 kredittel jár. A hall ga tók nak szin tén jól kö rül -

ha tá rolt ké pes sé gek kel, kom pe ten ci ák kal kell ren del kez ni ük. Ezek le írá sá ra már

több kí sér let tör tént. (Vö.: Barakonyi, 2003)

Az egyes fo ko za tok ban meg szer zen dõ idõt ál ló ala po zó is me re te ken túl a bo lo gnai

fo lya mat egyik alap el ve, hogy a vég zet tek nek a mun ka vi lá gá ban köz vet le nül al kal -

maz ha tó spe ci á lis szak is me ret tel, szak tu dás sal kell ren del kez ni ük. A mun ka erõ pi ac

gyor san vál to zó igé nyei és az egyé ni ké pes sé gek szab nak irányt a to váb bi szak kép -

zett ség nek, a specializációk meg szer zé sé nek. A Bachelor és Master ta nul má nyok

tar tal mi irá nyult sá ga, pro fil ja ki kell hogy elé gít se az egyé ni igé nye ket, az aka dé mi ai

szem pon to kat és a mun ka erõ pi ac el vá rá sa it. 

Szlo vá ki á ban a 131/2002 sz. fel sõ ok ta tá si tör vény egy ér tel mû ha tá ro zott ság gal

be ve zet te a há rom cik lu sú fel sõ ok ta tást. (Zákon, 2002) A tör vény ér tel mé ben (50. §)

a mi nisz té ri um el ké szí tet te azon ta nul má nyi sza kok (študijné odbory) rend sze rét,

ame lye ken fel sõ ok ta tá si ta nul má nyo kat le het vé gez ni. A ta nul má nyi sza kok köz pon ti

tar tal mi le írá sá nak fi gye lem be vé te lé vel az in téz mé nyek el ké szí tik azo kat a ta nul -

má nyi prog ra mo kat, ame lye ket akk re di tál nak, és ezen ta nul má nyok alap ján le het

fel sõ fo kú vég zett sé get sze rez ni. Szlo vá ki á ban 2006-ban a 362 ta nul má nyi szak5 kö -

zül 167-ben le het el sõ szin tû, 166-ban má so dik szin tû és 313-ban har ma dik szin tû

fel sõ fo kú vég zett sé get sze rez ni. Ez a fel osz tás nincs te kin tet tel a tör vény ál tal ki -

vé te le sen meg en ge dett, az el sõ és a má so dik cik lus ös  sze vo ná sá val meg va ló su ló pro-

g ra mok ra. (53. §. [3]) A ta nul má nyi sza kok kö zül 117-ben mind a há rom szin tû kép -

zés ben le het ta nul má nyo kat foly tat ni. 

2005 vé gé re 2254 nem pe da gó gus kép zõ ta nul má nyi prog ram (el sõ, má so dik

vagy ös  sze vont szin tû), 4516 pe da gó gus kép zõ és 1033 har ma dik szin tû ta nul má nyi

prog ra mot akkreditáltak.6 A szá mok azért ilyen ma ga sak, mert a tör vény ér tel mé ben

kü lön szá mít ják a ta nul má nyi prog ra mo kat a meg va ló sí tó in téz mé nyek (ka rok); a ta nul -

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

5 A 362 ta nul má nyi sza kot (študijný odbor) 26 tu do mány ág hoz (podskupina študijných odborov), eze ket

pe dig 9 tu do mány te rü let hez (skupina študijných odborov) cso por to sít ja.

6 A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek csak akk re di tált ta nul má nyi prog ra mo kat hir det het nek meg.
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má nyi for mák (nap pa li – denné, le ve le zõ – extern); az el ér he tõ vég zett sé gi szint (3);

és a ta nul má nyok hos  sza sze rint. (Výročná správa, 2006) 

A há rom cik lu sú kép zés ben a hall ga tók kü lön bö zõ aka dé mi ai fo ko zat tal vé gez -

nek. A Bachelor ta nul má nyi prog ra mok abszolvensei a bakalár (Bc.) fo ko za tot kap -

ják. A Master (ma gisz te ri, mér nö ki, or vo si) ta nul má nyi prog ra mok ban a tu do mány -

te rü let tõl füg gõ en ma gisz ter (magister, Mgr.), mû vé sze ti ma gisz ter (magister umenia,

Mgr. Art.), mér nök (inžinier, Ing.), épí tész mér nök (inžinier architekt, Ing. arch.), or vos

(dok tor medicíny, MUDr.), ál lat or vos (dok tor veterinárnej medicíny, MVDr.), fog or vos

(dok tor zubného lekárstva, MDDr.) aka dé mi ai ti tu lu so kat sze rez nek a vég zõs hall ga -

tók. (Zákon, 2002, 53. § [5] [6] [7]) A har ma dik szin tû kép zés abszolvensei a kö vet -

ke zõ aka dé mi ai vég zett sé ge ket nyer he tik el: dok tor (philosophiac doctor, PhD.), mû -

vé sze ti dok tor (dok tor umenia – artis doctor, ArtD.) és a ka to li kus te o ló gi án a dok to ri

ta nul má nyok el sõ ré szé nek le zá rá sa után te o ló gi ai licentiátus (li cen ci át teológie,
ThLic.), má so dik ré szé nek vé gez té vel te o ló gia dok tor (dok tor teológie, ThDr.) fo ko -

za tot. (Zákon, 2002, 54. § [15] [16])

A 131/2002 sz. tör vény az egyes szin te ket ál ta lá nos ság ban a kö vet ke zõk sze rint

jel lem zi:

• A bakalár ta nul má nyi prog ra mok ban a ta nul má nyok 1. el mé le ti és gya kor la ti is -

me re tek meg szer zé sé re irá nyul nak a tu do má nyok és mû vé sze tek je len le gi sz-

int jén, és 2. ezen is me re tek, ké pes sé gek, kész sé gek al kal ma zá sá ra mun ka vég -

zés vagy to váb bi fel sõ fo kú ta nul má nyok cél já val. 

• A má so dik szin tû ta nul má nyi prog ra mok 1. az el mé le ti és gya kor la ti is me re tek

meg szer zé sé re irá nyul nak a tu do má nyok és mû vé sze tek je len le gi szint jén és 2.

ezen is me re tek, ké pes sé gek, kész sé gek al ko tó al kal ma zá sá ra mun ka vég zés

vagy dok to ri ta nul má nyok cél já val. 

• A har ma dik szin tû ta nul má nyi prog ra mok a tu do má nyok és mû vé sze tek je len -

le gi szint jén ala pu ló is me re tek el sa já tí tá sá ra irá nyul nak, min de nek elõtt a hall -

ga tó sa ját tu do má nyos és mû vé sze ti ered mé nye i nek hoz zá já ru lá sá val, me lyek a

tu do mány, a tech ni ka vagy a mû vé szet te rü le tén az önál ló tu do má nyos ku ta tá si

vagy al ko tó te vé keny ség alap ján jön nek lét re. (Zákon, 2002, 52., 53., 54. §)

Szlo vá ki á ban a 2005/06-os tan év tõl csak a há rom cik lu sú kép zé si rend szer ben

le het fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly tat ni. Ki vé te les eset ben a Mi nisz té ri um en ge dé -

lyez he ti az el sõ és a má so dik fo ko zat egy ta nul má nyi prog ram ba va ló ös  sze vo ná sát,

mely prog ram leg alább 4, de leg fel jebb 6 éves le het. Abszolvensei má so dik szin tû

vég zett sé get sze rez nek. (Zákon, 2002, 53. § [3]) A ko ráb bi tör vé nyek alap ján

(Zákon, 1990) 2003-ig akk re di tált ta nul má nyi prog ra mok ra fel vett hall ga tók (3–5.,

ill. 6. év fo lyam) ta nul má nya ik be fe jez té vel a má so dik szint nek meg fe le lõ vég zett sé -

get sze rez nek. A pe da gó gus kép zõ prog ra mok új bó li akkreditációja a bo lo gnai el vek

alap ján több nyi re 2005-ben, a nem pe da gó gus kép zõ prog ra mo ké 2004-ben folyt le.

A tel je sen új há rom szin tû ta nul má nyi prog ra mok akkreditációja 2003 kö ze pén kez -

dõ dött. Az el sõ bakalár szin tû hall ga tók a 2006/07-es tan év ben vé gez tek. 

A 2005-ös Bergeni Kon fe ren cia ér té ke lé se sze rint Szlo vá ki á ban a bo lo gnai fo lya -

mat meg va ló sí tá sa elõ re ha la dott ál la pot ban van. Meg ol dat lan kér dé sek azon ban még

van nak. A szak mai és ci vil tár sa da lom a fel sõ ok ta tás át ala kí tá sát el fo gad ta. Egy elõ re

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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azon ban nem úgy te kint rá, mint a fel sõ ok ta tás tö me ge se dé sé bõl adó dó fe szült sé -

gek Bachelor szin ten va ló le ve ze té sé nek esz kö zé re vagy le he tõ sé gé re, vagy akár a

dip lo má val tör té nõ ko ráb bi el he lyez ke dés esé lyé re. A Bc. szin tet in kább a má so dik

cik lust meg ala po zó kép zés nek te kin tik. A monitorizálás ered mé nyei alap ján a hall -

ga tók túl nyo mó több sé ge csak ak kor szán dé ko zik „Bc.” dip lo má val mun kát vál lal ni,

ha az anya gi szem pont ból na gyon elõ nyös. De a ko rai mun ká ba ál lást tá mo ga tók is

foly tat ni sze ret nék ké sõbb va la mi lyen for má ban ta nul má nya i kat.

A pe da gó gus kép zõ prog ra mo kat – de más prog ra mo kat is – a gyors akk re di tá lás

kény sze re, az egye te mi kon zer va ti viz mus és az ál la mi elõ írá sok mi att ele ve úgy dol -

goz ták ki, hogy Bc.-szinten nem min dig nyúj ta nak re á lis le he tõ sé get a mun ka erõ pi -

a con a vég zett ség nek meg fe le lõ el he lyez ke dés re. A pe da gó gus kép zõ Bc.-program

abszolvensei szá má ra a köz ok ta tás ban a je len leg ér vény ben lé võ tör vé nyek, ren de le -

tek sem mi lyen le he tõ sé get nem ad nak ok ta tó mun ka vég zé sé hez. Ezért a 2004-ben

szü le tett mi nisz te ri ál lás pont ér tel me, mi sze rint a pe da gó gus kép zés ben az egye te -

mek ál tal ja va solt ún. ös  sze vont (1. és 2. cik lu sú) prog ra mok in dí tá sa nem le het sé -

ges, erõ sen meg kér dõ je lez he tõ. A Bc. szin tû pe da gó gus kép zõ ta nul má nyok vég zõ sei

te hát amen  nyi ben nem szán dé koz nak vagy nem tud nak to vább ta nul ni a má so dik

cik lus ban, az ala po zó ta nul má nyok ban szer zett szak mai el mé le ti és gya kor la ti is me -

re te ik alap ján nem he lyez ked het nek el tanítóként a köz ok ta tás ban.

Va ló já ban sem az egye te me ken be lül, sem a tár sa da lom ban nem kez dõ dött

még meg a vi ta az el sõ szint bõl a má so dik szint be va ló be lé pés és a fo lya ma tos to -

vább ta nu lás prob lé má i ról. Az ál la mi fi nan szí ro zá si rend szer ed di gi – fej kvó ta ala pú –

gya kor la ta nem hat ösz tön zõ en a hall ga tók tu dás- és ké pes ség szint jén tör té nõ sze -

lek tá lá sá ra a má so dik cik lus ba va ló be lé pé se kor. Az el sõ és a má so dik szint hall ga tói

lét szá má nak ará nya i ról sem be szél nek. (Ha bár a Bc.-hallgatók el sõ na gyobb tö me ge

csak 2008-ban vé gez, ki sebb szám ban ko ráb ban is sze rez tek dip lo mát az alap kép -

zés ben.) Na gyon ne héz és komp li kált prob lé má nak ígér ke zik a Master szin tû prog -

ra mok ba va ló be lé pés szak mai fel tét ele i nek ki ala kí tá sa. Ál ta lá nos ság ban ugyan is az

el sõ és a má so dik szin tû ta nul má nyi prog ra mok szak mai tar ta lom sze rint szo ro san

egy más hoz kö tõ dõ, egy más ra épü lõ rend szer ben ké szül tek, min dig egy vagy leg fel -

jebb két ta nul má nyi szak ra ala poz va. Kér dés, hogy a Master ta nul má nyok ba va ló be -

lé pés nél a ta nul má nyi szak vagy a ta nul má nyi prog ram lesz-e a dön tõ, va la mint hogy

az egye te mek mely Bachelor dip lo mát fo gad ják el. Kü lön bo nyo lít ja a hely ze tet a

pe da gó gus kép zés két sza kos rend sze re. 

Szlo vá ki á ban a fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá ma az utób bi tíz év ben egyen le te sen

nö ve ke dett. 2002 és 2005 kö zött a szlo vá ki ai hall ga tók szá ma (mind há rom fo ko za tot

ös  sze vet ve) 28,9%-kal nõtt. A 2005-ös bo lo gnai rend szer re va ló át té rés után 2007-re

a 2004-es hall ga tói szám 26,4%-kal emel ke dett. A szlo vá ki ai hall ga tók össz lét szá ma

(nap pa li, le ve le zõ, mind há rom fo ko zat) 2007-ben el ér te a 214790-et, amely az 1992-es

hall ga tói szá mok 3,3-, a 2002-es nek pe dig 1,6-szo ro sa. Ér de kes nem zet kö zi ös  sze ve -

tés re utal a 19 éves kor cso port 81 372 szá má hoz vi szo nyít va a fel sõ ok ta tás ba 2006-

ban (nap pa li és le ve le zõ ta go za tos 32 614 be irat ko zott 20 év alat ti hall ga tó (40%).

(Výročná správa, 2006, 6. táb lá zat)

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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A KREDITRENDSZER BE VE ZE TÉ SE

Az egy sé ges kreditrendszer ki ala kí tá sa és be ve ze té se min de nek elõtt a hall ga tók

szé les kö rû mo bi li tá sát kí ván ja elõ se gí te ni, s egy ben fel té te le a ru gal ma sabb ta nul -

má nyok nak. A hall ga tók szá má ra kön  nyeb bé te szi az eu ró pai mun ka erõ pi a con va ló

el he lyez ke dést, és erõ sí ti az eu ró pai fel sõ ok ta tás kom pa ti bi li tá sát, von zá sát és ver -

seny ké pes sé gét. (Sprievodca, 2006:34) A kreditrendszerek te rén mi nõ sé gi elõ re lé -

pés tör tént az ECTS be ve ze té sé vel a Socrates/Erasmus-programok ke re tén be lül.

Az ECTS a hall ga tó ál tal a ta nul má nyi cé lok el éré sé hez ki fej tett mun ka men  nyi sé -

gén alap szik. (Balla, 2005) Az ECTS-t ere de ti leg a kreditek át vi te lé re ala kí tot ták ki

a hall ga tói mo bi li tás meg kön  nyí té se ér de ké ben. Újab ban a kreditek ak ku mu lá ci ó já -

nak rend sze ré vé vált (European Cre dit Transfer and Accumulation System).
Az ECTS al kal ma zá sát már a Sor bonne -i Nyi lat ko zat is aján lot ta. A Bo lo gnai Nyi -

lat ko zat ban, a Salamancai és a Prá gai Kon fe ren ci á kon szin tén az ECTS tí pu sú rend -

szer be ve ze té sét ja va sol ták. Szé les kö rû el fo ga dá sa ter mé sze tes fo lya mat ként erõ sö -

dött az ál tal, hogy egy re több or szág ban ke rült be ve ze tés re, el fo gad ha tó al ter na tí vá ja

pe dig nem ala kult ki. 2002 ok tó be ré ben Zü rich ben 330 eu ró pai egye tem kép vi se lõi

egy ér tel mû en ki áll tak az ECTS Eu ró pá ban tör té nõ be ve ze té se mel lett. A Bo lo gnai

Follow-up Group je len té se sze rint 2005-ben a leg több or szág ban al kal maz ták a

kreditrendszert. 

A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás ban a kreditrendszer al kal ma zá sá nak kez de tei a ’90-es

évek ele jé re nyúl nak vis  sza. Az ECTS be ve ze té sé re tör vé nyes ke re te ket te rem tett

a 2002-ben el fo ga dott fel sõ ok ta tá si tör vény. (Zákon, 2002, 62. §) A kreditrendszer

rész le te it és be ve ze té sé nek for má ját a 614/2002-es szá mú mi nisz te ri ren de let ír ta

elõ. (Vyhláška, 2002) A tör vény sze rint a kreditek szám ér té kek, ame lyek ta nul má nyi

egy sé gek hez van nak ren del ve, és az ab szol vá lás hoz szük sé ges mun ka men  nyi sé gét

fe je zik ki. A hall ga tó stan dard le ter helt sé ge egy tan év ben 60, egy sze mesz ter ben 30

és egy tri mesz ter ben 20 kreditszámmal van ki fe jez ve. (Zákon, 2002, 62. § [2])

A ta nul má nyi te vé keny sé gek for má it (leg in kább elõ adás, sze mi ná ri um, gya kor -

lat, la bo ra tó ri u mi gyakorlat, tu dás fel mé rõ teszt, dip lo ma mun ka, dis  szer tá ciós munka,

szakmai ki rán du lás, szak mai gya kor lat) a ta nul má nyi prog ram egy sé gé nek (jednotka
študijného programu) ne vez zük. A ta nul má nyi egy sé gek és az ezek si ke res ab szol vá lá -

sá nak ér de ké ben ös  sze ál lí tott sza bá lyok rend sze ré bõl te võ dik ös  sze a ta nul má nyi

prog ram. (Zákon, 2002, 21. § [2]) A ta nul má nyi prog ram ta nul má nyi tan tár gyak ra

(študijné predmety) ta go ló dik. A tan tár gyat a ta nul má nyi prog ram egy sé gé bõl vagy az

egy sé gek cso port já ból ké pe zik (Vyhláška, 2002, 3. § [1]) Min den tan tárgy hoz, mely -

nek ab szol vá lá sa osz tály zat tal jár, kreditszám is tar to zik. Az ér dem jeg  gyel va ló osz -

tá lyo zás nak hat fo ko za tát kü lön böz te tik meg.

A – ki tû nõ (výborne, ki vá ló ered mé nyek) = 1-es osz tály zat;

B – di csé re tes, na gyon jó (vel’mi dobre, át lag fe let ti ered mé nyek) = 1,5;

C – jó (dobre, át la gos ered mé nyek) = 2;

D – el fo gad ha tó (uspokojivo, el fo gad ha tó ered mé nyek) = 2,5;

E – elég sé ges (dostatočne, csak mi ni má lis kri té ri u mo kat ki elé gí tõ ered mé nyek)

= 3;

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Fx – elég te len (nedostatočne, mi ni má lis kri té ri u mo kat sem tel je sí tõ ered mé -

nyek) = 4. (Vyhláška, 2002, 6. § [3])

A Szlo vák Rek to ri Kon fe ren cia 2004-ben fel mér te a kreditrendszer és az ok le -

vél mel lék let al kal ma zá sá nak ál la po tát. E sze rint a nyil vá nos fel sõ fo kú in téz mé nyek

88%-a (16) a mi nisz te ri ren de let nek meg fe le lõ en al kal maz ta a kreditrendszert. (A

rend szer be ve ze té sét gyor sí tot ta, hogy az akkreditációhoz kö töt ték.) A szük sé ges

jo gi ke re tek meg al ko tá sa idõ ben meg tör tént. 2002-ben ki dol goz ták a kreditrendszer

tel jes al kal ma zá sá hoz szük sé ges szlo vák, an gol nyel vû do ku men tu mok, nyom tat vá -

nyok eurokonform rendszerét.7 Prob lé mát je len tett, hogy a kreditek hall ga tói mo bi -

li tást elõ se gí tõ do ku men tá lá sá ra az egye te mek csak las san tér tek át, de 2007-re a

nyil vá nos egye te mek gya kor la ti lag ki ala kí tot ták an gol nyel ven is a kreditek do ku -

men tá lá sá nak for má ját és ki adá sá nak me cha niz mu sát. 

A MO BI LI TÁS ELÕ SE GÍ TÉ SE

A hall ga tók és az ok ta tók mo bi li tá sa a részt ve võ or szá gok kö zött a bo lo gnai fo lya -

mat egyik kulcs kér dé se. E te kin tet ben min ta ként szok ták em le get ni az ame ri kai

mo dellt, ahol az in téz mé nyek kö zöt ti mo bi li tás meg szo kott ter mé sze tes ség gel fo -

lyik. En nek azon ban van sa já tos ame ri kai fel té te le is, még pe dig a fel sõ ok ta tá si

rend szer di ver zi fi kált vol ta és a tár sa da lom ban je len lé võ mun ka hely- és la kó hely-

vál toz ta tá si szo ká sok. (Hrubos, 2003) A mo bi li tás hoz szük sé ges, azt ösz tön zõ ter -

mé sze tes fel té te lek Eu ró pá ban még hi á nyoz nak. A kü lön bö zõ prog ra mok se gít sé gé -

vel tör té nõ mo bi li tás csak na gyon las sú fej lõ dést ered mé nye zett. A mo bi li tást

kor lá to zó aka dá lyok le bon tá sa és a mo bi li tás szé les kö rû meg ho no sí tá sá hoz szük sé -

ges fel té te lek ki ala kí tá sa tel je sen más gaz dag sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai kör nye zet -

ben zaj lik Eu ró pá ban, mint Ame ri ká ban. Az eu ró pai hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás

len dü let be ho zá sá hoz min de nek elõtt szük sé ges az ösz tön dí jak, di ák hi te lek át vi tel -

ének kön  nyí té se. In ten zí vebb és el kö te le zet tebb hoz zá ál lást, együtt mû kö dést igé -

nyel az ál la mok ré szé rõl a ví zu mok, mun ka vég zé si en ge dé lyek ki adá sá nak le egy sze -

rû sí té se és meg kön  nyí té se. Ser ken te ni, mo ti vál ni kel le ne a hall ga tó kat, ok ta tó kat,

in téz mé nye ket a mo bi li tá si prog ra mok ál tal kí nált le he tõ sé gek szé les kö rû ki hasz -

ná lá sá ra, és el kel le ne ér ni, hogy a kül föld ön és más in téz mé nyek ben foly ta tott ta -

nul má nyo kat tel jes egé szé ben (ta nul má nyok hos  sza, vizs ga ered mé nyek, kreditek)

el is mer jék. (Dzimko, 2005) Az EB több olyan prog ra mot is szer vez (pl. Socrates/

Erasmus, Le o nar do), amely a hall ga tók és az ok ta tók mo bi li tá sát se gí ti elõ. E te kin -

tet ben elõ re lé pést je len tett az ET ál tal el fo ga dott mo bi li tá si terv. (Nice, 2002) Az

EB 2004-ben új prog ram ja vas la tot dol go zott ki, mely sze rint a cse re prog ra mok ban

részt ve võ hall ga tók és ta ná rok szá mát 2010-re 3 mil li ó ra sze ret né nö vel ni.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

7 Je lent ke zé si lap a cse re prog ra mok ra (Prihláška na výmenné štúdium, Student Exchange Study Applica-
tion Form), ta nul má nyi szer zõ dés (Zmluva o štúdiu, Study Agreement), vég bi zo nyít vány (Výpis výsledkov
štúdia, Transcript of Records), ok le vél mel lék let (Dodatok k diplomu, Dip lo ma Supplement).
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Szlo vá ki á ban az eu ró pai mo bi li tá si prog ra mo kat az SAAIC ad mi niszt rál ja. To -

váb bi le he tõ sé ge ket kí nál nak az OM ál tal meg kö tött két- il let ve több ol da lú ál lam -

kö zi szer zõ dé sek, cse re prog ra mok, me lye ket a SAIA il let ve az USA irá nyá ba a Full-

bright Bi zott ság szer vez. A köz vet len ha zai, il let ve kül föl di egye te mek kö zöt ti

két ol da lú mo bi li tá si együtt mû kö dé sek szá má ra saj ná la tos mó don csak na gyon kor lá -

to zott ösz tön díj-alap áll ren del ke zés re.

Az eu ró pai mo bi li tá si prog ra mok ba (Socrates/Erasmus) 2005-ben va la men  nyi

szlo vá ki ai nyil vá nos fel sõ ok ta tá si in téz mény be kap cso ló dott (1998-ban még csak 8).

A 2005/06-os tan év ben 1165 szlo vá ki ai hall ga tó vett részt át lag ban 4,7 hó na pos kül -

föl di ta nul mány úton, ami kö zel 19%-os éves nö ve ke dést je lent. (Eb ben a tan év ben a

po zso nyi Comenius Egye tem nek ta nult kül föld ön a leg több hall ga tó ja [305].) Ösz  -

sze ha son lí tás ként: 1998/99-ben a kül föld ön rész ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók

szá ma 380, 2003/04-ben 682 volt.8 Szá muk ugyan év rõl év re nõ, azon ban még min dig

nem éri el a hall ga tók egy szá za lé kát. (Výročná správa, 2006) Az Erasmus-program

ke re té ben kül föl di hall ga tók is ér kez nek szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be. A 2005/

06-os aka dé mi ai év ben ös  sze sen 544 kül föl di hall ga tó ta nult Szlo vá ki á ban, ami a ko -

ráb bi év hez ké pest 248 hall ga tói lét szám nö ve ke dést je lent. A leg több, 102 kül föl di

hall ga tó ja a po zso nyi Köz gaz da sá gi Egye tem nek volt. Na gyon ala csony szin tû az ok ta -

tói mo bi li tás: a 2005/06-os tan év ben 383 ta nár dol go zott kül föld ön, és 221 fõt fo gad tak

szlo vá ki ai in téz mé nyek. Az Erasmus-program tá mo ga tá sá val éven te meg kö ze lí tõ leg

120 szlo vá ki ai ok ta tó vesz részt 7–14 na pos kül föl di ta nul mány úton. 

A szlo vá ki ai nyil vá nos fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek több mint fe le kap cso ló dott

be a CEEPUS – Kö zép-eu ró pai egye te mi ta nul má nyok cse re prog ram ba. E prog ram

ke re té ben 2006-ban 233 szlo vá ki ai hall ga tó és 128 ok ta tó ta nult, il let ve dol go zott

kül föld ön, és 223 hall ga tót, il let ve ta nárt fo gad tak Szlo vá ki á ban. Ér de mes meg je -

gyez ni, hogy e szá mok ban év kö zi in ga do zás mu tat ko zik, de fo lya ma tos nö ve ke dés nem.

(Výročná správa, 2006)

A lis  sza bo ni stra té gia tá mo ga tá sa ként Szlo vá kia kor má nya új ösz tön díj prog ra -

mot ho zott lét re Nem ze ti Ösz tön díj prog ram (NOP) né ven a ha zai és kül föl di hall -

ga tók, doktoranduszok, ok ta tók, ku ta tók mo bi li tá sá nak elõ se gí té sé re. E prog ram

ke re tén be lül 2006-ban 168 ösz tön díj és 133 uta zá si tá mo ga tás lett ki oszt va. A kül -

föl di ek kö zül 31 hall ga tó és 51 ok ta tó, il let ve ku ta tó nyert tá mo ga tást a prog ram ból.

A NOP na gyon pers pek ti vi kus nak ígér ke zik, fõ leg, ha az ál lam nö ve li a tá mo ga tá si

ke re tét. (Výročná správa, 2006)

Az itt fel vá zolt hall ga tói mo bi li tá si le he tõ sé ge ken túl ér de mes fi gyel ni a tel jes

ta nul má nyo kat kül föld ön vég zõ hal la tók szá mát is. Ar ról, hogy hány szlo vá ki ai hall -

ga tó ta nul nap pa li ta go za ton kül föld ön, tel je sen meg bíz ha tó ada ta ink egy elõ re nin -

cse nek. A nem szlo vák ál lam pol gár sá gú hall ga tók szá ma a szlo vá ki ai nem állami

egye te me ken vi szont ígé re te sen emel ke dik, és 2007-ben el ér te az 5248 fõt. Ese tük -

ben a nap pa li ta go za tos hall ga tók szá ma 2004 és 2007 kö zött kö zel 70%-kal nõtt. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

8 Az Erasmus alprogramok ke re tén be lül 3–12 hó na pos ta nul má nyo kat foly ta tott 1998–2003 kö -

zött Né met or szág ban 633, Fran cia or szág ban 247, Spa nyol or szág ban 197, Bel gi um ban 180, Olasz or -

szág ban 168, szlo vá ki ai egye te mi hall ga tó. A sza kok te kin te té ben a köz gaz dász, mér nök, ide gen

nyelv, fi lo ló gia, or vos sza kos hall ga tók vol tak több ség ben. (Filkornová–Gadušová, 2004)
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Ös  szes sé gé ben a kül föld re irá nyu ló mo bi li tás kü lön bö zõ for má i ban 1999 és

2002 kö zött csu pán 2116 hall ga tó és 474 ta nár vett részt. A hall ga tói és ok ta tói mo -

bi li tás te rén egy aránt lé nye ges arány ta lan ság volt a ki me nõk és a be jö võk közt. En nek

okai az ala csony ösz tön dí jak ban és az egye te mek kor lá to zott fi nan szí ro zá si le he tõ -

sé ge i ben ke re sen dõk. A szlo vá ki ai fõ is ko lá kon a mo bi li tás irán ti igény és ér dek lõ dés

ma ga san fe lül múl ja a prog ra mok és az egye te mek ál tal kí nált le he tõ sé ge ket. Az in -

téz mé nyek a hall ga tói mo bi li tás ra oda ítélt ösz tön dí ja kat kü lön bö zõ stra té gi ák és

mód sze rek alap ján hasz nál ták fel. A hall ga tók kül föl di mo bi li tá sá hoz sa ját for rá sa ik -

ból nem já rul tak hoz zá. A leg na gyobb prob lé má kat még min dig a kül föl di ta nul má -

nyi ered mé nyek el is mer te té se okoz za. Nem min den in téz mény haj lan dó a ta nul má -

nyo kat, vizs gá kat fel té tel nél kül el is mer ni, sõt elég gya ko ri, hogy a hall ga tók nak

új ból ab szol vál ni kell a ta nul má nyok meg fe le lõ ré szét. Ez a gya kor lat azon ban el len -

té tes az Erasmus sza bály rend sze ré vel. A hall ga tói mo bi li tást re mél he tõ leg és  sze rûb -

bé te szi az egy sé ges ECTS-re va ló át té rés. A kül föld ön ab szol vált ta nul má nyok el is -

me ré sé nek na gyon fon tos se géd esz kö ze és biz to sí té ka a Ta nul má nyi szer zõ dés

(Zmluva o štúdiu – Learning Agreement) el ter je dé se, amely Szlo vá ki á ban még nem

ho no so dott meg.

Kü lön prob lé ma ként je lent ke zik a ket tõs dip lo mát adó ta nul má nyi prog ra mok

szer ve zé se és fi nan szí ro zá sa. En nek egyik fõ aka dá lya, hogy a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek még min dig na gyon ke vés sza kon kí nál nak a szlo vák tól el té rõ nyel ven

fo lyó ok ta tást. To váb bi okok kö zött em lít het jük a szlo vá ki ai ta nul má nyi le he tõ sé gek

kül föl di pro pa gá lá sá nak hi á nyos sá ga it, a kol lé gi u mok, a men za s ál ta lá ban a szol gál -

ta tá sok ala csony szint jét stb. (Filkornova–Gadušova, 2004)

EU RÓ PAI EGYÜTT MÛ KÖ DÉS A MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS TE RÉN

A Bo lo gnai Nyi lat ko zat tar tal ma sze rint: a mi nõ ség biz to sí tás te rén ös  sze ha son lít ha tó

kri té ri u mo kon és mód sze re ken ala pu ló eu ró pai együtt mû kö dést szük sé ges ki ala kí ta ni.

A mi nõ ség nek, a mi nõ ség biz to sí tá sá nak, ér té ke lé sé nek és el len õr zé sé nek kér dé sei a

fel sõ ok ta tás nak min dig is rend kí vül ér zé keny te rü le tei vol tak, ami meg mu tat ko zik az

em lí tett dek la rá ció vis  sza fo gott sá gá ban is. A fo lya mat azon ban el in dult, és az elõ re lé -

pés le he tõ sé ge e té ren a kö vet ke zõ kon fe ren ci ák té má ja lett. A Ber li ni Kon fe ren ci án

(2003) a részt ve võk a fel sõ ok ta tás mi nõ sé gét te kin tet ték az EFT lét re ho zá sá nak

alap já ul, és fel ada to kat fo gal maz tak meg 2005-ös ha tár idõ vel. Az ENQA meg bí zást

ka pott, hogy együtt mû köd ve más szer ve ze tek kel (EUA, EURASHE és ESIB), fej -

lessze ki a mi nõ ség biz to sí tás hoz szük sé ges stan dar do kat, me cha niz mu so kat és aján lá -

so kat. Bergenben (2005) a mi nisz te rek el fo gad ták az ENQA mi nõ ség biz to sí tá si stan -

dar dok ra és irány el vek re vo nat ko zó ja vas la tát. (Lesáková, 2005:75–79)

Az EB is részt vál lalt a mi nõ ség biz to sí tá si po li ti ka meg al ko tá sá ban. Cél ja az

eu ró pai rend sze rek köl csö nös el is me ré sé nek biz to sí tá sa volt. 2004-ben öt lé pés re

osz tot ta a mi nõ ség biz to sí tá si fo lya ma tot. Ezen öt sza kasz az aláb bi:

1. a mi nõ ség ér té ke lés bel sõ me cha niz mu sa i nak ki ala kí tá sa;

2. kö zös stan dar dok, irány el vek, el já rá sok ki dol go zá sa; 
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3. a mi nõ ség biz to sí tá si és akkreditációs ügy nök sé gek eu ró pai re gisz te ré nek lét re -

ho zá sa;

4. a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sza ba don re giszt rált mi nõ ség ér té ke lõ ügy nök sé ge -

ket vá lasz ta nak;

5. az ügy nök ség dön té sé nek el fo ga dá sa az EU tag ál la mai ál tal.

Két év re rá, 2006-ban az EP és az ET 2006/143/ES szám mal aján lást fo ga dott el

az eu ró pai együtt mû kö dés rõl a fel sõ ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sa te rén, tá mo gat va a

Bergeni Kon fe ren ci án el fo ga dott ha tá ro za to kat. (Sinay, 2006) 

Cseh szlo vá kia az 1989-es po li ti kai rend szer vál tást kö ve tõ év ben a fel sõ ok ta tás

mi nõ sé gé nek ja ví tá sa cél já ból meg al kot ta az akkreditációt be ve ze tõ jog sza bályt

(172/1990 szá mú tör vény). Az akkreditáció so rán az in téz mé nye ket s ka ra i kat ab ból

a cél ból vizs gál ják, va jon al kal ma sak-e fel sõ fo kú kép zés szer ve zé sé re. Az akk re di tált

in téz mé nyek vég zett jei fel sõ fo kú dip lo mát sze rez het nek, s le he tõ sé get kap nak tu -

do má nyos to vább kép zés re (inauguráció, habilitáció tar tá sá nak jo ga). Az akkreditá-

ciót az Akkreditációs Bi zott ság vég zi, mely a kor mány ta nács adó tes tü le te, jog kör ét

tör vény sza bá lyoz za. (Zákon, 2002, 9. rész) Az Akkreditációs Bi zott ság 1999-ig éven -

te evaluálta a ka ro kat ön ér té ke lõ je len té sük alap ján. A mi nõ ség ér té ke lés há rom te -

rü let re (ku ta tá si te vé keny ség, ok ta tá si te vé keny ség, al kal ma zot tak mû kö dé se) irá -

nyult. Az ér té ke lés alap ján a ka ro kat négy mi nõ sé gi ka te gó ri á ba so rol ták be. (Zákon,

1990, 17. §) Az új, 2002. évi fel sõ ok ta tá si tör vény az akkreditáció és evaluáció ko ráb bi

in téz mé nyi szét vá lasz tá sa he lyett az evaluációt az AB ál tal vég zett ún. komp lex

akkreditáció ré szé vé tet te. A tör vény (Zákon, 2002, 84. § [1]) ér tel mé ben a fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek te vé keny sé gé nek komp lex akkreditációja olyan fo lya mat,

amely nek ke re tén be lül az AB komp lex mó don vé le mé nye zi és ér té ke li az ok ta tá si,

ku ta tá si, fej lesz té si, mû vé sze ti és egyéb te vé keny ség meg va ló su lá sá nak fel tét ele it.

Vé le ményt mond to váb bá va la men  nyi ta nul má nyi prog ram, habilitáció és inaugurá-

ció akkreditációs kér vé nyé re.

A mi nõ ség ér té ke lé si, mi nõ ség biz to sí tá si és akkreditációs ta pasz ta la tok, va la -

mint a bo lo gnai fo lya mat meg va ló sí tá sá ban ér de kelt po li ti kai és szak mai tes tü le tek,

il let ve in téz mé nyek aján lá sai alap ján szü le tett meg 2003. már ci us 19-én a Szlo vák

Köz tár sa ság kor má nyá nak ren de le te az Akkreditációs Bi zott ság ról, amely új, im már

komp lex akkreditációs kri té ri u mo kat ál la pí tott meg. (Nariadenie, 2003) Ma ga a

komp lex akkreditációs fo lya mat mint nem ze ti sa já tos ság új sze rû en hat. Szlo vá ki á -

ban egy elõ re úgy te kin te nek rá, mint a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek di ver zi fi ká ci ó já -

nak esz kö zé re. Az eu ró pai mi nõ ség ér té ke lés trend jei azon ban azt jel zik, hogy a

komp lex akkreditáció a fel té te le zett nél sok kal szé le sebb kör ben hat majd a szlo vá -

ki ai fel sõ ok ta tás ra.

A Ber li ni és a Bergeni Kon fe ren cia részt ve või kom mü ni ké ben sür get ték a részt

ve võ or szá go kat a mi nõ ség ér té ke lés eu ró pai stan dard ja i nak és mód sze re i nek al kal -

ma zá sá ra. Szlo vá ki á ban az in téz mé nyek hat éven ként tör té nõ komp lex akkreditá-

ciója azon ban nem iga zán tud majd meg fe lel ni ezek nek a ki hí vá sok nak. Egy részt

azért, mert eh hez is mé tel ten át kel le ne dol goz ni az akkreditációs kri té ri u mo kat,

más részt az AB stá tu sa, ös  sze té te le és mun ka mód sze re is nagy ban el tér az eu ró pai

stan dar dok tól. Az el sõ komp lex akkreditáció le bo nyo lí tá sa 2008-ra vár ha tó. 
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Szlo vá ki á ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mi nõ ség ér té ke lé se te rén – az

akkreditáción túl – két új kez de mé nye zés tör tént. A Ber li ni Köz le mény ha tá sá ra a

Szlo vák Rek to ri Kon fe ren cia egyez ményt kö tött a kor mán  nyal a fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek mi nõ ség ér té ke lé sé nek for má i ról. Az ér té ke lés pénz ügyi ter he it a kor mány

át vál lal ta. Az SRK ál tal ki dol go zott in téz mé nyi mi nõ ség ér té ke lõ pro jekt sze rint a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek alá vet nék ma gu kat az EUA szak em be rei ál tal el vég zett

nem zet kö zi in téz mé nyi evaluációnak. Az EUA ér té ke lõ mód sze re it, tech ni ká ját ven -

nék át el fo gad va azt az alap el vet, mi sze rint az evaluációnak kor má nyok tól és in téz mé -

nyek tõl füg get le nül, au to nóm mó don kell tör tén nie. A pro jekt cél ja, hogy lét re hoz zák

a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ér té ke lé sé nek nem ze ti rend sze rét, és tá mo gas sák a „mi -

nõ ség kul tú rá já nak” ki ala kí tá sát. Elõ ké szí té se kor fel ve tõ dött: az egész szlo vá ki ai fel -

sõ ok ta tás es sen át az EUA ál ta li evaluáción, ez zel is de monst rál va eu ró pai di men zi ó ját.

(Čikešova, 2005) (Az AB je len lé te és sze re pe a pro jekt le bo nyo lí tá sá ban és az ér té ke lõ

je len té sek el ké szí té sé ben nem vi lá gos.) Az evaluáció négy lé pés bõl áll: 

1. az ön ér té ke lõ je len tés el ké szí té se a meg adott me to di ka sze rint;

2. az EUA szak em be re i nek hely szí ni tá jé ko zó dá sa, ér té ke lõ je len tés ki dol go zá sa;

3. az ér té ke lés ered mé nye i nek pub li ká lá sa;

4. ös  szeg zõ ér té ke lõ kon fe ren cia meg tar tá sa.

Az elõ ze tes meg egye zés alap ján a pro jekt ke re tén be lül 2005-ben tíz, 2006-ban

ti zen há rom in téz mény ké szí tet te el ön ér té ke lõ je len té sét. 2007-re va la men  nyi nyil -

vá nos fel sõ fo kú in téz mény ben meg kell tör tén nie az EUA ál ta li evaluációnak, és

2008 ele jé re igérték az EUA ös  sze sí tõ ér té ke lõ je len té sé nek el ké szü lé sét a tel jes

szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás ról.

Köz ben 2004 vé gén a kül föl di, ki vált képp az Egye sült Ki rály ság ban mû kö dõ a

Research Selectivity Excersive (RSE), ké sõbb Research Asseement Excersive (RAE) min tá -

já ra lét re jött az Aka dé mi ai Mi nõ sí tõ és Osz tá lyo zó Ügy nök ség (AR RA) ne vû pol gá ri

szer ve zet. Ez az el sõ füg get len szlo vá ki ai in téz mény, amely rend sze re sen tá jé koz -

tat ni kí ván ja a nyil vá nos sá got a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szín vo na lá ról, ös  sze ha son -

lít va azo kat. Cél jai kö zé tar to zik 1. ki ala kí ta ni a mi nõ ség ér té ke lés mód sze rét; 2. el -

ké szí te ni az in téz mé nyek, ro kon ka rok rang so rát; 3. ösz tö nöz ni a szín vo nal eme lést,

a ver sen gést. Mind ezt min den ki szá má ra ért he tõ s el ér he tõ kri té ri u mok alap ján,

nyil vá no san hoz zá fér he tõ, il let ve kön  nyen meg sze rez he tõ ada tok fel hasz ná lá sá val

te szi. Az AR RA szpon zo rai kö zött ban kok, mo bil szol gál ta tók vol tak, és te vé keny sé -

gét fi nan szí roz ta az Eu ró pai Szo ci á lis Alap is. Az ér té ke lés alap ját a vá lasz tott in di -

ká to rok és kri té ri u mok al kot ják. (Správa AR RA 2005). A 2005 vé gé re el ké szült el sõ

je len tés na gyon sok kri ti kát ka pott hi á nyos sá gai mi att. Meg le põ volt, hogy sem a

fel sõ ok ta tás, sem a tár sa da lom nem volt fel ké szül ve ilyen mi nõ ség ér té ke lés re. Az

Ügy nök ség a leg na gyobb hi bát ott kö vet te el, hogy tü rel met le nül, idõ elõtt nyil vá -

nos ság ra hoz ta el sõ je len té sét, amely sa ját be val lá sa sze rint sem kell, hogy fed je a

va lós hely ze tet, hi szen pél dá ul a kri té ri u mok nak csak két har ma dá hoz (34-bõl 23-

hoz) volt ké pes ada to kat sze rez ni. Nem ta lált el is me rés re az sem, hogy a pub li ká ci ók

ér té ke lé sé nél csak a Web of Knowlege (WoK) adat bá zist vet ték ala pul. Szá mos ki fo gás

ér te a kri té ri u mok egy ré szét, a vá dak sze rint a mi nõ ség tény le ges ja vu lá sa nél kül is

po zi tí van ma ni pu lál ha tó ak. A ka rok hat tu do mány te rü let re va ló be so ro lá sa sem volt
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egy ér tel mû. A kri té ri u mok rend sze re, az ér té ke lés mód sze re, a pon to zás so kak sze -

rint a po zso nyi egye te mek szá má ra volt elõ nyös. Ezek ben az in téz mé nyek ben dol -

goz nak/dol goz tak vagy ta nult egy kor az Ügy nök ség Fel ügye lõ Ta ná csá nak, Szak mai

Ta ná csá nak több sé ge. Így csor ba esett az AR RA dek la rált füg get len sé gén. Mind -

ezek el ke rül he tõ ek let tek vol na, ha az AR RA több idõt hagy a je len tés el ké szí té sé re

és az in di ká to rok, kri té ri u mok, il let ve az ér té ke lé si mód sze rek pon to zás tech ni ká ját

az egye te mek, a fel sõ ok ta tás kép vi se le ti szer ve i nek vé le mé nye zé sé hez, jó vá ha gyá -

sá hoz kö ti. Min den eset re az AR RA az ed di gi ek tõl (akkreditáció) el té rõ, a szlo vá ki ai

vi szo nyok ba be ágyaz ha tó mi nõ ség ér té ke lõ tech ni ká ja élet ké pes nek tû nik, s elõ se gít -

he ti az egész fel sõ ok ta tás szín vo na lá nak eme lé sét.

A 2006-os par la men ti vá lasz tá sok után lét re jött új kor mány ál lás pont ja az

ARRA-val kap cso lat ban nem el uta sí tó, de nem is el is me rõ. Azon ban ha a fen tebb

em lí tett anya gi for rá sok to vább ra is biz to sít va lesz nek, és el tud ja ma gát fo gad tat ni

nem zet kö zi szin ten mint a bo lo gnai fo lya mat ba be il leszt he tõ te vé keny sé get vég zõ

mi nõ ség ér té ke lõ in téz mény, il let ve le küz di gyer mek be teg sé ge it, ak kor az aka dé mi ai

kö zös sé gek, a ci vil tár sa da lom és a po li ti kai köz élet ál tal el fo ga dott és el is mert füg -

get len mi nõ ség ér té ke lõ in téz mén  nyé vál hat. 2007-ig azon ban az AR RA éves je len -

té sei ugyan rö vid ide ig kap tak bi zo nyos pub li ci tást a köz szol gá la ti mé di ák ban, de

töb bé-ke vés bé hi de gen hagy ták az ál la mi in téz mé nye ket, az aka dé mi ai kö zös sé ge -

ket, a köz vé le ményt, sõt a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be ké szü lõ ket is. 

Az ál la mi tá mo ga tá sok oda íté lé sét az OM sa ját kri té ri um rend sze rén ke resz tül

vég zi, amely bi zo nyos meg kö té sek kel be il leszt he tõ a mi nõ ség ér té ke lés rend sze ré be

is, hi szen a tá mo ga tás nagy sá ga 2007-ben a hall ga tók szá má tól (80%) és a ku ta tás,

il let ve a pub li ká lás ered mé nyes sé gé tõl is függ (20%).

EU RÓ PAI DI MEN ZIÓ A FEL SÕ OK TA TÁS BAN

A Prá gai és a Ber li ni Kon fe ren ci á nak a fel sõ ok ta tás eu ró pai di men zi ó já nak tá mo ga -

tá sá ra vo nat ko zó aján lá sai va ló já ban két fõ prob lé má ról szól nak. Az eu ró pai di men -

zió erõ sí té se ér de ké ben a nem ze ti fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket fel kér ték 1. eu ró pai

tar tal mú mo du lok, kur zu sok ki fej lesz té sé re a kép zés min den szint jén; 2. az aka dé -

mi ai hu mán erõ for rás ok és kul tu rá lis ha gyo má nyok köl csö nös ki hasz ná lá sá ra. A kü -

lön bö zõ or szá gok in téz mé nye i nek együtt mû kö dé sén ala pu ló, a fe lek ál tal el is mert

mo du lok, kur zu sok és ta nul má nyi prog ra mok ki dol go zá sa ke rült te hát elõ tér be. A prog -

ra mok ese tén biz to sí ta ni kell a kül föl di ta nul má nyok elég sé ges hos  szát, és meg kell

te rem te ni a tör vé nyes ke re te ket akkreditációjukra, s a kö zös dip lo mák el fo ga dá sá ra.

(Sprievodca, 2006:41–42) Az eu ró pai di men zió erõ sí té sét szol gál ják a hall ga tói mo -

bi li tás egyéb for mái (kül föl di rész kép zé sek) is. 

A fel sõ ok ta tás európaizálódásának te kin te té ben az in téz mé nyek Szlo vá ki á ban

is pri o ri tás ként ke ze lik a hall ga tók és az ok ta tók mo bi li tá sát. A kül föl di part ne rek -

kel kö zös kép zé si prog ra mok kí ná la tát, a ket tõs és kö zös dip lo mák ki adá sát azon ban

je len leg úgy a tör vé nyes ren del ke zé sek, mint az akkreditációs me cha niz mu sok aka -

dá lyoz zák. A hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás bõ ví té se, fej lesz té se na gyon las san ha lad

elõ re. Lé pé sek ugyan ok kor már tör tén tek ezen a té ren. Né hány egye te men már
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meg je len tek kül föl di elõ adók (Cseh or szág ból, Ma gyar or szág ból, Len gyel or szág ból).

Több egye tem eu ró pai ta nul má nyok prog ra mot hir de tett, sõt eu ró pai ta nul má nyok ka -

rai is ke let kez tek. Ál ta lá nos ság ban azon ban el mond hat juk: az in téz mé nyek még min -

dig kis fi gyel met szen tel nek az eu ró pai tat al mú prog ra mok, sza kok lét re ho zá sá nak.

Szlo vá ki á ban az új fel sõ ok ta tá si tör vény (Zákon, 2007) újí tá sa, hogy egye te mek

(kül föl di ek kel is) kö zös ta nul má nyi prog ra mo kat akk re di tál hat nak. A szak fe le lõs ség

meg osz lá sá nak elõ nye mel lett azon ban olyan kor lá to zó elõ írá so kat is be ve ze tett,

ame lyek aka dá lyo kat gör dí te nek a kö zös prog ra mok szé les kö rû el ter je dé sé nek. Az

AB új elõ írá sai sem tar tal maz nak olyan kön  nyí té se ket, ame lyek az ilyen prog ra mok

lét re jöt tét elõ se gí te nék. 

EGÉSZ ÉLE TEN ÁT TAR TÓ MÛVELÕDÉS
9

Az éle ten át tar tó mû ve lõ dés (ÉÁTM) pro pa gá lá sa mö gött az a fel is me rés rej lik,

hogy az élet szín vo nal nö ve ke dé se, a gaz da sá gi ver seny ké pes ség a hu mán erõ for rás -

tól, az em be rek mû velt sé gé tõl függ. Ké pes nek kell len ni új tu dás és új tech ni ka be -

fo ga dá sá ra és fej lesz té sé re. Az ok ta tá si po li ti kák mun ka erõ-pi a ci szem pont ból a mû -

ve lõ dést hos  szú tá vú stra té gi ai be fek te tés nek te kin tik. Az éle ten át tar tó

mû ve lõ dést – a fog lal koz ta tás-po li ti ka esz kö ze ként – az egyes eu ró pai ál la mok ban

tör vé nyek és ren de le tek sza bá lyoz zák. 

A mi nisz te ri utó kon fe ren ci ák nyi lat ko za tai e té má ban elég szûk sza vú ak. Fi gye -

lem re mél tó azon ban an nak dek la rá lá sa, hogy a fel sõ ok ta tás ban ja ví ta ni kell a le he -

tõ sé ge ket az ÉÁTM szá má ra, és azt a fel sõ ok ta tás in teg rált ré szé vé kell ten ni. Az

ÉÁTM kreditrendszerre va ló át ala kí tá sa és szo ro sabb be vo ná sa még na gyon sok ten -

ni va lót tar to gat. 

Az ET 2000 már ci u si ülé se új ösz tön zést adott az eu ró pai mû ve lõ dés po li ti ká -

nak. Az EB ál tal ki dol go zott me mo ran dum az éle ten át tar tó mû ve lõ dés alap do ku -

men tu má vá vált. Hat üze ne tet köz ve tít, hat lé pés ben ha tá roz za meg az ÉÁTM

meg va ló sí tá sát. Ezek a következõek:

1. új is me re tek, kész sé gek el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sa min den ki szá má ra;

2. na gyobb be fek te tés a hu mán erõ for rás ok ba;

3. in no vá ció a mû ve lõ dés te rü le tén;

4. a mû ve lõ dés ered mé nye i nek el is me ré se, ér té ke lé se;

5. a szak mai út mu ta tás és ta nács adás új ra gon do lá sa;

6. a mû ve lõ dés el ér he tõb bé té te le.

Az éle ten át tar tó mû ve lõ dést az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség alap elem ének

te kin tik, mely be fo lyás sal van a mo bi li tás ra, az e-learningre, a ku ta tás ra, a szak kép zés re,

a ké pe sí té sek el is me ré sé re. Az éle ten át tar tó mû ve lõ dés ré szét al kot ja a for má lis

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

9 Az egész éle ten át tar tó mû ve lõ dés fo gal mát hasz nál juk, tu da to sít va ez zel a fo ga lom hasz ná lat

ki a la ku lat lan sá gát. Így pél dá ul van nak, akik az éle ten át tar tó mû ve lõ dés, ill. ta nu lás ter mi nu so kat

kü lön bö zõ tar ta lom mal hasz nál ják.
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(nem ze ti mû ve lõ dé si és ok ta tá si in téz mé nyek ben zaj ló), a nem for má lis (in téz mé -

nyek ben ké pe sí tés nél kül) és az infromális (nem in téz mé nyes) mû ve lõ dés. 

Az Eu ró pai Bi zott ság elõ ter jesz tet te a 2007–2013-ra vo nat ko zó új mû ve lõ dé si

prog ram ját, amely a jö võ ben va ló szí nû leg meg ha tá roz za az eu ró pai mû ve lõ dés irá -

nyát. Az EP 2006. ok tó ber 25-én ho zott dön té sé vel be fe je zõd tek a vi ták az éle ten át

tar tó mû ve lõ dés új prog ram já ról, mely az eu ró pai együtt mû kö dés te rén új idõ sza kot

nyi tott a fel sõ ok ta tás ban. A prog ram to vább fej lesz tet te a ko ráb bi Socrates, Le o nar do

da Vin ci, Jean Monnet prog ra mo kat, és az együtt mû kö dést ki ter jesz tet te a mû ve lõ -

dés min den szint jé re. Az aka dé mi ai kö zös ség szá má ra új együtt mû kö dé si le he tõ sé -

gek nyíl tak az ál tal, hogy a prog ram nem csak a hall ga tók ra és az ok ta tók ra ter jed ki,

ha nem az egyéb al kal ma zot tak, ku ta tók, irá nyí tó szak em be rek, ci vil, kor má nyon kí -

vü li szer ve ze tek, egye sü le tek, vál la la tok is be von ha tók az együtt mû kö dés be. In ten -

zí vebb tá mo ga tást él vez nek a fel sõ ok ta tás multidiszciplináris meg kö ze lí té sén ala pu -

ló kép zé sek, min de nek elõtt az in teg rált ta nul má nyi prog ra mok, ame lyek ket tõs

vagy kö zös dip lo má hoz ve zet nek. (Sinay, 2006)

A szlo vák nyelv ben ko ráb ban meg ho no so dott a „to vább ta nu lás” (d’alšie vzdelá-
vanie) és a „fel nõtt ok ta tás” (vzdelávanie dospelých) fo ga lom, me lyek nek van nak kö zös

tar tal mi ele mei az ÉÁTM-mel, azon ban tel je sen nem fe dik azt. Az ÉÁTM prog ram ja

Szlo vá ki á ban még min dig sok prob lé má val küsz kö dik. A kö zel múl tig hi ány zott a fej -

lesz té si kon cep ció. Az ÉÁTM meg va ló sí tá sa cél já ból lét re jött új ok ta tá si in téz mé -

nyek te vé keny sé gé nek jog sza bá lyi hát te re sem volt ki dol goz va. Az egyes kor mány -

tár cák ke re tén be lül fo lyó ÉÁTM az ál la mi szol gá la tok ról szó ló 312/2001 sz. tör vény,

il let ve a köz ér de kû mun ka vég zé sé rõl szó ló 552/2003 sz. tör vény alap ján tör té nik.

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zó pe da gó gus és nem pe da gó gus al kal ma -

zot tak mû ve lődé sét az e tár ca fel ügye le te alá tar to zó in téz mé nyek végzik.10 Fel nõtt -

ok ta tást szer vez nek a Fel nõtt ok ta tás In téz mé nye i nek Szö vet sé gé be tö mö rü lõ is ko lák

is. A fel nõtt ok ta tás Szlo vá ki á ban min de nek elõtt a mun ka nél kü li ség csök ken té sé re irá -

nyul, cél ja konk rét szak mai tu dás és ké pes sé gek szer zé se. (Sprievodca, 2005: 43–45)

A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás ban az éle ten át tar tó mû ve lõ dés két szin ten je le nik

meg. Egy részt a ka rok, in téz mé nyek ha gyo má nyos kí ná la ti rend sze rén ke resz tül, a

gya kor la ti igé nyek nek meg fe le lõ, tar tal mi lag cél irá nyo san ki dol go zott kur zu so kon és

prog ra mok ban, más részt az éle ten át tar tó mû ve lõ dés szer ve zé sé re és meg va ló sí tá -

sá ra lét re ho zott összegyetemi in téz mé nyek ben. Az al kal ma zott ok ta tá si mód sze rek

na gyon sok szí nû ek. Az elõ re lé pé sek el le né re az ÉÁTM-et még min dig nem te kin -

tik a fel sõ fo kú in téz mé nyek ter mé sze tes fel ada tá nak. 

A bo lo gnai fo lya mat alatt Szlo vá ki á ban több olyan kon cep ció, do ku men tum

szü le tett, amely az ÉÁTM-re vo nat ko zik. Ezek kö zül ki emel he tõ „Az éle ten át tar -

tó mû ve lõ dés kon cep ci ó ja a Szlo vák Köz tár sa ság ban” (Koncepcia celoživotného vzdelá-
vania v Slovenskej Republike), ame lyet a kor mány 2004-ben fo ga dott el. Ez a do ku -

men tum meg ha tá roz ta az ÉÁTM stra té gi ai cél ja it, le he tõ sé get adott az eu ró pai

tren dek adap tá lá sá ra. A Szlo vák Köz tár sa ság az eu ró pai el kép ze lé sek hez vi szo nyít va

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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odborného vzdelávania), Mód szer ta ni Köz pont (Metodické cent rum), fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és az
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még min dig ke vés anya gi for rást sza ba dít fel az ÉÁTM szá má ra. Még vá rat ma gá ra a

több csa tor nás fi nan szí ro zás szá má ra szük sé ges jo gi ke re tek ki ala kí tá sa. Az ÉÁTM

szem pont já ból ki hasz ná lat lan a fel sõ ok ta tás in tel lek tu á lis po ten ci ál ja. Az inf rast -

ruk tu rá lis kör nye zet, a sze mé lyi fel té te lek és a mi nõ sé gi mu ta tók do mi náns po zí ci -

ó ba he lye zik az éle ten át tar tó mû ve lõ dés azon te rü le te it is, ame lyek a fel nõtt ok ta -

tás ke re té ben je len nek meg. 

FEL SÕ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK ÉS HALL GA TÓK

Kü lön meg fo gal ma zó dott a hall ga tók konst ruk tív rész vé tel ének szük sé ges sé ge a bo -

lo gnai fo lya mat ban, amely nek fon tos esz kö ze hogy tel jes ér té kû part ne rek ké vál ja -

nak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek irá nyí tá sá ban. A hall ga tó kat be kell von ni a ta nul -

má nyok szer ve zé sé be, tar tal má nak ki ala kí tá sá ba. An nak el le né re, hogy a leg több

eu ró pai ál lam ban a hall ga tók rész vé te le az irá nyí tás ban és a dön tés ho za tal ban tör vé -

nyes ke re tek kö zött biz to sít va van, to vább ra is tö re ked ni kell a hall ga tók ak tu á lis

el kö te le zett sé gé nek nö ve lé sé re az irá nyí tás ban töb bek kö zött az zal, hogy pon to sab -

ban iden ti fi kál ják és el vá las  szák az in téz mé nyi és a hall ga tói szer ve ze tek fel adat -

kör ét. Ah hoz azon ban, hogy a hall ga tók fe le lõs ség tel je sen tud ja nak dön te ni és cse -

le ked ni, szük sé ges, hogy hoz zá jus sa nak a meg fe le lõ in for má ci ók hoz és ga ran tált jo gi

fe le lõ ség gel tar toz za nak egyé ni és kol lek tív szin ten egy aránt. 

Szlo vá ki á ban az egye te mi au to nó mia el vét már az 1990-es fel sõ ok ta tá si tör vény

ki mond ta. (Zákon, 1990) Et tõl kezd ve a hall ga tók ak tí van részt vesz nek az irá nyí tá si

és dön tés ho zói fo lya ma tok ban. A 2002-es tör vény nyil vá nos, ál la mi és ma gán-fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nye ket kü lön böz te tett meg. (Zákon, 2002, 2. § [2]) A ka to nai,

rend õri (3) in téz mé nye ken kí vül va la men  nyi in téz mény nyil vá nos stá tust ka pott.

(Lásd 2. fe je zet.) A nyil vá nos in téz mé nyek önál ló jo gi sze mély ként mû kö dõ au to nóm

in téz mé nyek, me lye ket a rek tor mel lett aka dé mi ai ön kor mány za ti szer vek irá nyí ta -

nak. Ezek az Aka dé mi ai Sze ná tus (Akademický senát), a Tu do má nyos Ta nács (Vedecká
rada) és a Fe gyel mi Bi zott ság (Disciplinárna komisia). A nyil vá nos fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek ben az ál la mi és tár sa dal mi fel ügye let sze re pét rész ben egy új, ed dig is me ret -

len tes tü let, a Fel ügye lõ Ta nács (Správna rada) ve szi át. A ka rok nem jo gi sze mé lyek,

de ön kor mány za tu kat az in téz mé nye ké hez ha son ló aka dé mi ai szer vek lát ják el. 

A hall ga tók rész vé tel ét az in téz mé nyek, ka rok irá nyí tá sá ban min de nek elõtt a

sze ná tu si (leg alább egy har ma da), fe gyel mi bi zott sá gi (fe le) és fel ügye lõ ta ná csi

(egy fõ) tag sá guk biz to sít ja. Ezen kí vül az egyes in téz mé nyek ben ugyan el té rõ mó -

don, de kép vi sel te tik ma gu kat a rek to ri, a dé ká ni ta nács adó tes tü le tek ben és a di -

ák szol gál ta tá si in téz mé nyek ben is. A di ák ak ti vi tá sok szer ve zé sét a Di ák par la ment

vég zi. A tör vé nyi elõ írá sok kal össz hang ban a hall ga tók az in téz mé nye ken be lül

egye sü le te ket, szö vet sé ge ket, szak mai cso por to su lá so kat hoz hat nak lét re, és ezek

sza ba don mû köd het nek. (Zákon, 2002, 70. §) Le he tõ sé gük van ak tí vab ban meg nyil -

vá nul ni, és be fo lyá sol ni a hall ga tói mo bi li tás nö ve ke dé sét aka dá lyo zó prob lé mák

meg ol dá sát, szo ci á lis hely ze tük ja vu lá sát, az ok ta tás szín vo na lá nak eme lé sét, új ok -

ta tá si mód sze rek be ve ze té sé re szol gá ló dön té sek meg ho za ta lát, a ta nul má nya ik hoz

szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sát. Az ak tu á lis és fe le lõs ség tel jes hall ga tói rész vé telt
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az in téz mé nyek éle té nek ala kí tá sá ban két do log aka dá lyoz za. Egy részt még nem tu -

da to sít ják elég gé a hall ga tók né ze te i nek je len tõ sé gét, és nem biz to sí ta nak kel lõ

te ret ezek meg nyil vá nu lá sá nak. A múlt ból örö költ szi go rú ta nul má nyi rend sza bály -

ok még min dig aka dá lyoz zák a hall ga tók sza ba dabb vá lasz tá sát, moz gá sát ta nul má -

nya ik meg szer ve zé se, kor rek ci ó ja szem pont já ból. E te rü le ten a fej lõ dés má sik aka -

dá lya a hall ga tók pas  szi vi tá sa, az, hogy nem elég gé fo gé ko nyak a köz ügyek iránt,

il let ve na gyon ala csony a sze rep vál la lá si haj lan dó sá guk.

A fel sõ ok ta tá si tör vény (Zákon, 2002, 70. § [1]) ér tel mé ben a hall ga tó nak jo ga

van tan éven ként leg alább egy szer ano nim kér dõ ív ki töl té sé vel vé le ményt mon da ni

az ok ta tás szín vo na lá ról és a ta ná rok ról. Sem az in téz mé nyek, sem a hall ga tók nem

hasz nál ják ki e tör vé nyes ren del ke zés ben rej lõ le he tõ sé ge ket. E tör vé nyi elõ írás

meg va ló sí tá sa a leg több he lyen csu pán for ma li tás. A hall ga tók or szá gos kép vi se le ti

szer vé nek, a Fel sõ ok ta tá si In téz mé nyek Hall ga tói Ta ná csá nak (FIHT, Študentská
rada vysokých škôl) kez de mé nye zé sé re a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fej lesz té si alap já -

ból nyert for rá sok ból 2006-ban pro jekt in dult a nyitrai Kons tan tin Egye tem Kö zép-

eu ró pai Ta nul má nyok Ka rán a Mi nõ sé gi Ok ta tás In té ze té ben, mely nek ke re té ben a

hall ga tói vé le mé nye ket or szá gos szin ten re giszt rál ni és ér té kel ni ké pes rend szert

ala kí ta nak ki. Az FIHT az ESIB tag ja, és részt vesz az eu ró pai di ák szer ve ze tek te -

vé keny sé gé ben. (Sprievodca, 2005:46–47)

AZ EU RÓ PAI FEL SÕ OK TA TÁ SI TÉR SÉG VON ZÁ SÁ NAK NÖ VE LÉ SE

Az eu ró pai fel sõ ok ta tás att rak ti vi tá sá nak nö ve lé se az eu ró pai, sõt a vi lág más ré szé -

nek hall ga tói kö zött a bo lo gnai fo lya mat fon tos ré szé vé vált. En nek alap fel té te le a

kö zért he tõ, ös  sze ha son lít ha tó eu ró pai dip lo mák meg ho no sí tá sa, a kép zett sé gek kö -

zös ke re te i nek ki ala kí tá sa, a mi nõ ség biz to sí tás és akkreditáció ko he rens me cha niz -

mu sa i nak mû köd te té se, az in for má ció áram lás ja ví tá sa. Ezek kö zül két ség kí vül a

leg fon to sabb a fel sõ ok ta tás és a ku ta tás mi nõ sé ge. Az uni ó hoz kö ze li, de akár tá vo -

lab bi ré gi ók kal va ló együtt mû kö dés ke re te i nek bõ ví té sé vel, az ösz tön díj-prog ra mok

fej lesz té sé vel és a mi nõ ség biz to sí tá sá val le het e te rü le te ken elõ re lép ni. Az eu ró -

pai és a töb bi ré gió ok ta tá si rend sze re i nek part ner sé gen ala pu ló együtt mû kö dé se, a

hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás elõ se gí té se, a kul tú rák kö zöt ti meg ér tés ja ví tá sa ve -

zet het a bo lo gnai fo lya mat e cél ki tû zés ének meg va ló sí tá sá hoz. 

Szlo vá ki á ban a SAAIC ad mi niszt rál ja az Erasmus Mundus eu ró pai prog ra mo -

kat, me lyek erõ sí tik az eu ró pai or szá gok és a „har ma dik” or szá gok kö zöt ti együtt -

mû kö dést és mo bi li tást. Saj nos 2005-ben az eu ró pai Master kur zu sok lét re ho zá sá ba

Szlo vá ki á ból csak egy in téz mény kap cso ló dott be (1. ak ció), az eu ró pai fel sõ ok ta tás

att rak ti vi tá sá nak nö ve lé sét cél zó prog ram ba (4. ak ció) pe dig há rom. A szlo vá ki ai fel -

sõ ok ta tá si in téz mé nyek több éves stag ná lás után új ból részt vesz nek a Tempus-pro-

gramban a volt ke le ti blokk ra és a dél-eu ró pai or szá gok ra irá nyít va a tá mo ga tá so kat

– min de nek elõtt a bo lo gnai fo lya mat al kal ma zá sa, be ve ze té se te rén. 

A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze re pe az eu ró pai fel sõ ok ta tás att rak ti -

vi tá sá nak nö ve lé sét elõ se gí tõ fo lya ma tok ban egy ál ta lán nem ki elé gí tõ. Csak el vét ve

kí nál nak más nyel ven att rak tív prog ra mo kat. A Socrates- s az Erasmus-programok
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ke re tén be lül Szlo vá ki á ban 2005-ben 296 hall ga tó ta nult az EU ál la ma i ból. A két ol -

da lú és más nem zet kö zi egyez mé nyek ke re té ben ugyan eb ben az év ben kö rül be lül

1900 kül föl di hall ga tó ér ke zett Szlo vá ki á ba 3–10 hó na pos ta nul má nyok ra.

(Sprievodca, 2005:48–49) 

A FEL SÕ OK TA TÁS HAR MA DIK CIK LU SA ÉS A KU TA TÁS

A lis  sza bo ni stra té gia fõ ele me a tu dás ala pú tár sa da lom ki ala kí tá sa Eu ró pá ban,

mely nek két alap ve tõ pil lé re a mû ve lõ dés és a ku ta tás. A bo lo gnai fo lya mat ré sze az

Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség (EFT) és az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség (EKT) szo ro -

sabb ös  sze kap cso lá sa az ál tal, hogy a ku ta tást a fel sõ ok ta tás in teg rált ré szé nek te kin ti

és a fel sõ ok ta tás har ma dik cik lu sá vá tet te a dok to ri ta nul má nyo kat. A ku ta tás, a tu -

dós kép zés és az interdiszciplinaritás mel lett a dok to ri prog ra mok ki ala kí tá sá nál a

mun ka erõ-pi a ci igé nye ket is fi gye lem be kell ven ni. En nél a cik lus nál ta lán még fon -

to sabb a hall ga tók mo bi li tá sa, a ku ta tó mû he lyek ben szer zett ta pasz ta la tok, a ku ta -

tá si mód sze rek nemzetköziesítése és a nem ze ti dok to ri ok le vél köl csö nös el is me ré se.

Kü lön hang súlyt kap a nem zet kö zi együtt mû kö dés, a kö zös dok to ri prog ra mok in dí -

tá sa és a ku ta tá si prog ra mok ös  sze han go lá sa. Tu do má nyos ku ta tó mun ka nem csak az

egye te me ken fo lyik, ezért e stra té gia sze rint in ten zí veb bé kell ten ni a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek és a más ku ta tá si, fej lesz té si in téz mé nyek, mû he lyek köz ti ko ope rá ci ót. 

Szlo vá ki á ban tu do má nyos ku ta tó mun ka fo lyik a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben,

a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia (Slovenská Aka dé mia Vied – SAV) in té ze te i ben és az

egyes mi nisz té ri u mi szak tár cák ál tal mû köd te tett ku ta tó in té ze tek ben. Tu do má -

nyos fo ko za tot – CSc. (candidatus scientarium) és DrSc. (doctor scientarium) – az egye te -

me ken és a Tu do má nyos Aka dé mi án le he tett sze rez ni. Az 1990-es fel sõ ok ta tá si tör -

vény (Zákon, 1990, 22. §) eze ket meg szün tet ve be ve zet te a poszt gra du á lis

ta nul má nyo kat, ame lyek dis  szer tá ció meg vé dé sé vel zá rul nak, és az abszolvenseknek

„dok tor” (Dr.) cí met ad nak. Az 1996-os tör vény mó do sí tás már a „dok to ri ta nul má -

nyok” be ve ze té sé rõl ren del ke zett, me lyet a fel sõ fo kú ta nul má nyok leg ma ga sabb sz-

int jé nek, a tu do má nyos kép zés te re pé nek te kin tett. A dok to ri ta nul má nyo kat el -

vég zõk „PhD”, il let ve „ArtD” fo ko za tot sze rez het nek. (Kalužný, 2006b) 

Az eu ró pai fel sõ ok ta tás fej lõ dé si trend je it, a bo lo gnai fo lya mat cél ki tû zé se it

adap tál ta a „Szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fej lesz té si kon cep ci ó ja a 21. szá -

zad ban” (Koncepcia rozvoj a vysokých škôl na Slovensku v 21. storočí) c. kor mány do ku -

men tum (2000). Fõbb pont jai be ke rül tek a 2002-es fel sõ ok ta tá si tör vény be (Zákon,

2002), mely ki mond ta: a dok to ri ta nul má nyok a fel sõ ok ta tás leg ma ga sabb szint jét,

har ma dik cik lu sát ké pe zik. Be ve zet te a dok to ri kép zés ben a kreditrendszert. (Vyh-

láška, 2002) Az egye te me ken akk re di tált ta nul má nyi prog ram ja it ta nul má nyi sza kok

sze rin ti (lásd még 4.2) Dok to ri Szak bi zott ság ok (Odborové komisie) fi gye lik és ér té -

ke lik. Több egye tem kö zös dok to ri szak bi zott sá got hoz hat lét re. Dok to ri ta nul má -

nyok csak fel sõ fo kú in téz mé nyek ben foly tat ha tók. En nél fog va az ed dig ilyen kom -

pe ten ci ák kal ren del ke zõ más in téz mé nyek dok to ri ta nul má nyo kat csak az

egye te mek kel együtt mû köd ve és az egye te me ken akk re di tált ta nul má nyi prog ra -

mok ke re té ben va ló sít hat nak meg. A dok to ri ta nul má nyok szá má ra meg kell al kot ni
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a ta nul má nyi sza bály za to kat, ami a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra új ki hí vást s

egy ben fe le lõ sé get je lent. 2002 óta 1053 dok to ri prog ra mot akk re di tál tak, és az ún.

extern (egye te me ken kí vü li) ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra a mi nisz ter 180 – dok to -

ri kép zés ben köz re mû kö dést le he tõ vé te võ – jo go sít ványt adott ki. Az extern in téz -

mé nyek doktoranduszai hall ga tói jog vi szon  nyal ren del kez nek, de szá muk ra az ösz -

tön dí jat az extern in téz mény biz to sít ja. (Plavčan, 2006) 

2002 óta in ten zí ven fej lõ dik a dok to ri kép zés. A 2002-es év hez ké pest 2005-re

a fel vett hall ga tók szá ma 637-ról 1217-re emel ke dett, ami kö zel 100%-os gya ra po dást

je lent. A dok to ri ta nul má nyok ala ku lá sát né hány sta tisz ti kai adat tal szem lél tet jük.

2002-ben az ös  szes dok to ri hall ga tó szá ma 9426 (8530 az egye te me ken, 896 a SAV-on),

a nap pa li hall ga tók szá ma 2516 (egye te mek: 2067, SAV: 449), a le ve le zõ sö ké 6910

(egye te mek: 6463, SAV: 447) volt. Ezek az ada tok 2004-re így vál toz tak: az ös  szes hall -

ga tó szá ma 10 892 (egye te mek: 9971, SAV: 921), a nap pa li hall ga tó ké 3159 (egye te -

mek: 2735, SAV: 424), a le ve le zõs hall ga tó ké 7733 (egye te mek: 7236, SAV: 497). 

A bo lo gnai rend szer re va ló 2005-ös át té rés azon ban nem hoz ta meg a várt át tö -

rést a dok to ri hall ga tók szá má nak nö ve ke dé se te rén. 2007-ben ugyan is az ös  szes

szlo vá ki ai dok to ri hall ga tók szá ma 10 087, te hát csök kent. A nem szlo vák ál lam pol -

gár sá gú doktoranduszok szá ma vi szont 488-ra emel ke dett. A nap pa lis ta go za tos

dok to ri hall ga tók szá mát az ál la mi ösz tön dí jak szá ma ha tá roz za meg. Az ál la mi tá -

mo ga tás nö ve lé sé re utal az, hogy 2007-re a szlovákiai nap pa li dok to ri hall ga tók szá ma

3821 volt, ami 2004-hez vi szo nyít va 662-vel (kö zel 21%-kal) emel ke dett. A dok to ri

kép zés ál la mi ösz tön díj-alap já nak lé nye ges nö ve lé se szük sé ges. Az egye te mek sa ját

for rás ból nem va ló szí nû, hogy dok to ri hall ga tók ré szé re na gyobb szám ban biz to sí ta -

nák az ösz tön dí jat. 

Ér zé kel tes sük még egy sta tisz ti kai adat tal a dok to ri ta nul má nyok hely ze tét.

A dok to ri ta nul má nyok ban részt ve võ hall ga tók ará nya i nak vál to zá sa az ös  szes töb bi

hall ga tó szá má hoz vi szo nyít va bi zo nyos vál to zá so kat ve tít elõ re. 2004-ben ugyan is a

doktoranduszok ará nya 6,32% volt, 2007-re vi szont 4,92%-ra csök kent. Biz ta tó vi -

szont ará nyuk gya ra po dá sa a nap pa li ta go za tos hall ga tók ese té ben: ugyan ezen évek -

ben 2,50%-ról 2,94%-ra nõtt az arány. 

Ös  sze fog la lás ként el mond hat juk, a dok to ri ta nul má nyok hall ga tó i nak szá ma

Szlo vá ki á ban nem ki elé gí tõ. Más fej lett or szá gok ban ará nyuk 10% kö rül mo zog. Ez

egy részt a kor mány za ti po li ti ká val függ ös  sze, il let ve a dok to ri ta nul má nyok ra szánt

ál la mi pénz ügyi ke ret nagy sá gá val, más részt a hall ga tók szo ci á lis hely ze té vel: ki egé -

szí tõ ke re se ti le he tõ ség után kény sze rül nek néz ni. So kan vár nak a vég zés sel anya gi -

lag elõ nyö sebb mun ka hely re mé nyé ben, hi szen az egye te mek már nem tud nak min -

den PhD-hallgatónak ál lást biz to sí ta ni. A dok to ri ta nul má nyok így már nem

je len te nek kü lö nö sebb hu mán erõ for rás-ala pot az egye te mek szá má ra. Anya gi hely -

ze tük az ál tal ja vult né mi leg, hogy ösz tön dí ju kat 2005-ben az egye te mi ok ta tói fi ze -

té sek szint jé re emel ték. Na gyon ala csony a dok to ri hall ga tók kül föl di mo bi li tá sa.

Azok kö zül vi szont, akik kül föld ön hos  szabb ta nul má nyi idõt töl te nek el, ke ve sen

tér nek ha za. A dok to ri ta nul má nyok vég zett je it a tár sa da lom nem is me ri el kel lõ -

kép pen, s anya gi lag sem ér té ke li. A dok to ri kép zést lé nye ge sen be fo lyá sol ja a tu do -

má nyos ku ta tói te vé keny ség ori en tá ci ó ja, a ku ta tá si ered mé nyek irán ti ke res let,

ami azon ban je len leg nem iden ti fi kál ha tó és el ha nya gol ha tó. (Kalužný, 2006b)
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SZO CI Á LIS DI MEN ZIÓ

A szo ci á lis di men zió az eu ró pai po li ti ka ré sze, en nek el le né re a bo lo gnai fo lya mat

ke re te in be lül pri o ri tás ként csak a 2005-ös Bergeni Kon fe ren ci án ve tõ dött fel mint

az eu ró pai fel sõ ok ta tás att rak ti vi tá sá nak és ver seny ké pes sé gé nek szük sé ges fel té te le.

Min den ér dek lõ dõ szá má ra olyan kö rül mé nye ket kell biz to sí ta ni, hogy szo ci á lis és

anya gi hely zet été tõl füg get le nül foly tat has sa ta nul má nya it, és aka dá lyok nél kül be

is fe jez hes se azo kat. A szo ci á lis di men zió cél ki tû zés ének ér vé nye sí té se min de nek -

elõtt a kor má nyok fel ada ta.

Szlo vá ki á ban a fel sõ ok ta tás ban ta nu lók 57%-a úgy vél te (2003), ta nul má nya ik

foly ta tá sa igen nagy ter het je lent a csa lá di költ ség ve tés szá má ra. 2003-ban át lag ban

a hall ga tók ha von ta 2400 Sk kész pénzt kap tak szü le ik tõl. Ki adá sa ik (szál lás, uta zás,

koszt, sze mé lyi, ta nul má nyi szük ség le tek) vi szont ezt az ös  sze get meg ha lad ták,

3500 és 4800 ko ro na kö zött mo zog tak. (Šulanová, 2004) A hall ga tók ezért rá van nak

szo rul va a szo ci á lis tá mo ga tás ra, amely nek két fõ for má ja van. Az egyik az ösz tön díj -

rend sze re ken ke resz tül ér ke zõ köz vet len tá mo ga tás, a má sik az egye te mek hoz zá já -

ru lá sa a hall ga tók költ sé ge i hez (szál lás, men za, jegy zet stb.) és spor to lá si, kul tu rá lis

te vé keny sé gé hez. Az utób bi két év ben bõ vül tek a tá mo ga tá sok hoz va ló hoz zá ju tás

le he tõ sé gei. 2005-ben a köz vet len, szo ci á lis tá mo ga tás rend sze re ki ter jedt az ál la mi

szo ci á lis és az ún. mo ti vá ci ós ösz tön dí jak ra, az in téz mé nyek sa ját for rá sa i ból szár -

ma zó ösz tön dí jak ra, a di ák hi tel re és az in téz mé nyi ösz tön díj alap kölcsöneire.

(Výročná správa, 2006) A szo ci á lis ösz tön dí jak fel sõ ha tá rát 2006-ban a 6900,- SKK

lét mi ni mum ban szab ták meg. A ko ráb bi 2500,- SKK fel sõ ha tár hoz ké pest ez lé nye -

ges eme lést je len tett. 2006-ban már 17 450 hall ga tó ré sze sült szo ci á lis ál la mi tá mo -

ga tás ban, õk a hall ga tók 14,15%-át al kot ták. Ez 4121 év kö zi hall ga tó szám-nö ve ke -

dést je len tett. A mo ti vá ci ós ösz tön dí jat 2005-ben ve zet ték be, két tí pu sa lé te zik, a

ta nul má nyi, il let ve a rend kí vü li ösz tön díj. Ta nul má nyi ösz tön dí jat a hall ga tók 10%-a

kap. Ezek fe le 20 000 SKK, má sik fe le 10 000 SKK ös  sze gû ösz tön díj ban ré sze sül.

Rend kí vü li ösz tön díj ban ré sze sít he ti az in téz mény azt a hall ga tó ját, aki a ta nul má -

nyai alatt vé gig ki vá ló ered ményt ért el, igen szín vo na las szak dol go za tot ké szí tett

vagy tu do má nyos, kul tu rá lis té ren ért el ki ug ró si ke re ket. (Vyhláška, 2005b) Az in -

téz mé nyek sa ját pénz ügyi for rá sa ik ból ösz tön dí jak ra na gyon ke ve set for dí tot tak. Ez

a mo ti vá ci ós ál la mi ösz tön dí jak ös  sze gé nek csak 1,2%-át tet te ki. A tá mo ga tá si rend -

szer vi szony lag új for má ja, a di ák köl csön-alap ter hé re adott jut ta tás a kül föld ön ta -

nu ló hall ga tók szá má ra. Ezen a te rü le ten vis  sza esés ta pasz tal ha tó: 2004 és 2005 kö -

zött lé nye ge sen, több mint 25%-kal csök kent a ré sze sü lõ hall ga tók szá ma s az

ösz tön díj ös  sze ge. Az egyéb ként elõ nyös konst ruk ci ó jú di ák hi tel-le he tõ sé ge ket a

hall ga tók alig 6%-a hasz nál ta ki (2005).

Ezek bõl az ada tok ból is lát ha tó, hogy Szlo vá ki á ban a köz vet len és köz ve tett

szo ci á lis tá mo ga tá sok ma ga san el ma rad nak a la kos ság rászorultsági szint jé tõl és a

fel sõ ok ta tás igé nye i tõl. A hall ga tók lak ha tó sá gi kö rül mé nyei az ol csóbb kol lé gi u -

mok ban nem kielégítõek. A szol gál ta tá sok te rén ál ta lá ban az egye te mek ka pa ci tá sa

10–15 év alatt lé nye gi leg alig vál to zott, ho lott a hall ga tók szá ma meg két sze re zõ dött.

Sok olyan hall ga tó ré sze sül szo ci á lis ösz tön díj ban, akik nem iga zán van nak rá szo rul va
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(kis vál lal ko zók gyer me kei), vi szont a bér bõl élõ, egy ér tel mû en ki mu tat ha tó ala -

csony jö ve del mû csa lá dok gyer me ke i hez a tá mo ga tás nem jut el. (Sprievodca, 2006)

Ös  sze fog lal va el mond ha tó, hogy a szo ci á lis di men zió te rén Szlo vá ki á ban az utób bi

évek ben bi zo nyos elõ re lé pés tör tént. A to váb bi elõ re lé pés aka dá lya a fel sõ ok ta tás alul -

fi nan szí ro zott sá ga. A bo lo gnai fo lya mat szo ci á lis di men zi ó já nak el vá rá sa it Szlo vá ki á ban

csak úgy le het tel je sí te ni, ha a költ ség ve té si tá mo ga tást rö vi de sen 1% fö lé eme lik, és a

hall ga tók szo ci á lis tá mo ga tá sá nak sza bá lya it igaz sá go sab bá te szik.

A BO LO GNAI FO LYA MAT ÉS A SZLO VÁ KI AI 

MA GYAR FEL SÕ OK TA TÁS

AZ IN TÉZ MÉNY ÉPÍT KE ZÉS HUL LÁ MAI 

A má so dik vi lág há bo rú után kö zel öt évig zár va tar tot tak a ma gyar nyel vû is ko lák.

Sze ren csés nek mond ha tó, hogy a ma gyar is ko lák új ra in dít ta tá sá nak idõ sza ka egy be -

esett a há bo rú utá ni tel jes szlo vá ki ai is ko la rend szer át fo gó nagy fej lõ dé si idõ sza ka i -

val, me lyek rész ben ma guk kal húz ták a ma gyar nyel vû is ko lák fej lõ dé sét is. A kö -

zép is ko lai kép zés ezt kö ve tõ tö me ge se dé sét azon ban a szlo vá ki ai ma gyar ság már

nem tud ta sa ját ma ga szá má ra ki elé gí tõ en hasz no sí ta ni. Ez ab ban is meg nyil vá nult,

hogy ki sebb sé gi is ko la po li ti ka nél kül a tár sa dal mi igé nyek vár ha tó vál to zá sa i nak fel -

is me ré se nem vagy csak ké sõn ju tott el a szlo vá ki ai ma gyar ság köz tu da tá hoz. Csak

az volt a fon tos, hogy le gyen ma gyar is ko la, de az hogy mi lyen irány ba ori en tá lód jon,

már ke vés bé szá mí tott. Má ra vi lá gos sá vált, hogy a ki sebb sé gi ok ta tás és an nak szak -

mai irá nyult sá ga már nem an  nyi ra az összkisebbség, ha nem a ré gió egyik moz gó sít -

ha tó mo der ni zá ci ós tar ta lé ká nak lát szik, amen  nyi ben mind két or szág gal (az az Szlo -

vá kia és Ma gyar or szág) és ál ta lá ban az eu ró pai ok ta tá si rend sze rek kel har mo ni zál va

fej lõ dik. A szlo vá ki ai ma gyar ság érett sé gi vel vég zõ dõ kö zép is ko lai kép zés ben, de

min de nek elõtt a fel sõ ok ta tás ban meg lé võ le ma ra dá sa, mo der ni zá ció-tar ta lé ka i nak

re gi o ná lis tár sa da lom po li ti kai szin ten va ló föl élesz té se, ki szé le sí té se, ak ti vá lá sa el -

sõ sor ban az éle ten át tar tó ta nu lás irán ti igé nyek fel kel té sét és a re gi o ná lis tár sa dal -

mi igé nyek cél za tos ki elé gí té sét je len ti. (Koz ma, 2000)

A fel sõ ok ta tás ex pan zi ó ja, tö me ge se dé se a ki sebb sé gi ok ta tás po li ti ka fi gyel mét

is a fel sõ ok ta tás ra irá nyí tot ta. A szlo vá ki ai ma gyar nem ze ti ség fel sõ ok ta tá sát há rom

te rü let re oszt hat juk:

• a szlo vák tan nyel vû alap-, il let ve kö zép is ko lák ba já ró ma gyar nem ze ti sé gû fi a -

ta lok fel sõ ok ta tá si te re pe már tel je sen a szlo vák nyel vû fel sõ ok ta tás;

• a ma gyar tan nyel vû is ko lák di ák jai vi szont to vább ta nul nak a szlo vák nyel vû fel -

sõ ok ta tás ban, de 

• to vább ta nul nak ma gyar vagy rész ben ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás ban is. 

Az 1989/1990-es rend szer vál tá sig Szlo vá ki á ban csak két he lyen folyt ma gyar

nyel ven fel sõ ok ta tás, a po zso nyi Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ken és a nyitrai

ma gyar ta ní tó és ta nár kép zõ ben. Mi vel a nyitrai in téz mény ben a leg kü lön bö zõbb

sza ko kon folyt felsõtagozatos és kö zép is ko lai ta nár kép zés, itt ala kul ha tott ki a ma gyar

nyel vû fel sõ ok ta tás ok ta tói bá zi sa és a meg fe le lõ inf rast ruk tú ra. Ma gyar egye tem, il-
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let ve ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sá nak el sõ hul lá ma (Jó kai

Egye tem, Nem ze ti sé gi Kul tú rák Ka ra) nem járt si ker rel, mert a több sé gi nem zet

he ves el len ál lá sá ba üt kö zött, és a ki sebb sé gi ok ta tás po li ti ka sem tu dott egy sé ge sül ni

az egyik vagy má sik meg ol dás mel lett. 

E si ker te len sé get kö vet ték a má so dik hul lám ban azok a fel sõ ok ta tá si kez de -

mé nye zé sek, ame lyek nek kö szön he tõ en a ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

ki he lye zett köz pont ja i ban el in dult a ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás (Ko má rom, Dió -

szeg, Kas sa, Királyhelmec, Dunaszerdahely). Ezek egy szer re a ki sebb sé gi jog vé de -

lem és a he lyi re gi o ná lis fej lesz tés igé nyé vel jöt tek lét re, a he lyi elit kez de mé nyez te

és va ló sí tot ta meg. 

Szlo vá ki á ban a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tás har ma dik hul lá ma a 21. szá zad

el sõ éve i re te he tõ, ami kor a szlo vák fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rend sze ré be in teg -

rál ha tó in téz mé nyek lét re ho zá sá nak le he tõ sé gei nyíl tak meg. E le he tõ sé gek hor do -

zó ja az Eu ró pai Unió bõ ví té sé nek újabb sza ka sza és a ma gyar ki sebb ség po li ti kai

kép vi se le té nek erõs kor mány po zí ci ó ja volt. A har ma dik hul lám in téz mé nyei a ko -

má ro mi Selye Já nos Egye tem és a nyitrai Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra egy aránt

a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb sé gi ok ta tás po li ti ka he lyi, il let ve egye te mi, va la mint kor -

mány za ti szin tû po li ti zá lá sá nak si ke res ter mé ke. Ezt kö ve tõ en azon ban a ki sebb -

ség po li ti ka e két in téz mény re és a má so dik hul lám in téz mé nye i re meg kü lön böz te -

tõ en te kin tett, meg oszt va és szem be ál lít va ez zel az egye tem ala pí tás ban és an nak

mû köd te té sé ben ér de kelt egye te mi szak em be rek kö zös sé gét és va ló já ban a szlo vá -

ki ai ma gyar sá got is. 

Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás a bo lo gnai fo lya mat tal jel ké pe zett Eu ró pai

Fel sõ ok ta tá si Tér ség ki ala ku lá sa ál tal kí nált mo der ni zá ci ós le he tõ sé gek, új fel sõ ok -

ta tá si stra té gi ák ki ala kí tá sát igé nye li, me lyek csak a konst ruk tív vi ták aré ná já ban jö -

het nek lét re. E vi tá kat Szlo vá ki á ban csak a ki sebb ség po li ti ka ké pes és al kal mas le -

ve zé nyel ni, me lyek re egy re na gyobb igény és szük ség van.

SZAK KÍ NÁ LAT KÉP ZETT SÉ GI SZINT

A má so dik hul lám ban lét re jött ki he lye zett kép zé si köz pon tok nem vol tak al kal ma -

sak ar ra, hogy az elõ írá sok sze rint in teg rá lód ja nak a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tá si rend -

szer be. Nem ne ve lõ dött ki a szlo vá ki ai ma gyar mi nõ sí tett egye te mi ok ta tók újabb

cso port ja. A har ma dik hul lám ban tör té nõ in téz mény épít ke zé si kez de mé nye zé sek

va ló já ban egy be es nek a bo lo gnai fo lya mat szlo vá ki ai imp le men tá ci ó já val. A há rom -

cik lu sú fel sõ ok ta tás sal kap cso la tos eu ró pai el kép ze lé sek is me re té ben már pon to san

le he tett lát ni egy egye te mi, il let ve ka ri struk tú ra kör vo na la it, mely a szlo vá ki ai ma -

gyar nem ze ti ség ér de ke i hez iga zo dik. 

A to váb bi ak ban csak a szlo vá ki ai nyil vá nos egye te me ken fo lyó ma gyar nyel vû

fel sõ ok ta tás ról lesz szó, mely nek in téz mény rend sze rét két tan szék, a po zso nyi Ma -

gyar Nyelv és Iro da lom Tan szék és a besz ter ce bá nyai Hungarisztika Tan szék, va la -

mint a nyitrai Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra és a ko má ro mi Selye Já nos Egye -

tem al kot ja. Most néz zük meg, hogy ezen in téz mé nyek ben a 2006/07-es tan év ben
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A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

mi lyen sza kok ra épü lõ specializációkban, prog ra mok ban folyt ma gya rul, il let ve rész -

ben ma gya rul kép zés. 

• A Ma gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ken (Po zsony): 

o nem szláv nyel vek és iro dal mak szak ja Bc.-szinten, ke re té ben hun ga ro ló gia-

prog ram (2005-tõl);

o köz is me re ti tan tár gyak ta nár kép zés szak Bc.- és Mgr.-szinten, ma gyar nyelv és

iro da lom mal pá ro sí tott prog ra mok kal (tet szõ le ges pá ro sí tás, je len leg ös  sze sen 7)

(1951-tõl);

o iro da lom el mé let és konk rét nem ze ti iro dal mak tör té ne te szak PhD.-szinten,

ma gyar iro da lom prog ram mal (2005-tõl).

• A Hungarisztika Tan szé ken (Besz ter ce bá nya):

o for dí tó és tol mács szak Bc.- és Mgr.-szinten, ma gyar nyelv és kul tú ra prog ram -

mal (1998-tól);

o szlo vák nyelv és iro da lom szak Bc.-szinten, szlo vák nyelv és iro da lom – ma gyar

nyelv és kul tú ra prog ram mal (2006-tól).

• A Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka rán (Nyitra):

o nem szláv nyel vek és irodalomak szak Bc.- és Mgr.-szinten, hun ga ro ló gia prog -

ram mal (2004-tõl);

o is ko la elõt ti kor és ele mi is ko lai pe da gó gia szak Bc.- és Mgr.-szinten, óvó- és ta -

ní tó kép zõ prog ram mal (1960-tól);

o köz is me re ti tan tár gyak ta nár kép zõ szak Bc.- és Mgr.-szinten, tet szõ le ges tan -

tár gya kat pá ro sí tó prog ra mok kal (je len leg ös  sze sen 36) (1960-tól);

o mû ve lõ dés tu do mány szak Bc.- és Mgr.-szinten, kul tu rá lis és szo ci á lis ant ro po -

ló gia prog ram mal (2005-tõl).

o fordító és tolmács szak Bc.-szinten, magyar nyelv és kultúra programmal (2007-től).

• A Selye Já nos Egye te men (Ko má rom):

o te o ló gia szak Bc.- és Mgr.-szinten, re for má tus te o ló gia prog ram mal (2004-tõl),

il let ve PhD.-szinten (2006-tól);

o üzem gaz da ság és me nedzs ment szak Bc.-szinten, köz gaz da ság tan és vál la la ti -

me nedzs ment-prog ram mal (2004-tõl);

o is ko la elõt ti és ele mi is ko lai pe da gó gia szak Bc.- és Mgr.-szinten, óvó- és ta ní tó-

kép zõ prog ram mal (2004-tõl);

o köz is me re ti tan tár gyak ta nár kép zõ szak Bc.- és Mgr.-szin ten, két tan tár gyat pá ro-

sí tó prog ra mok kal (je len leg ös  sze sen 19) (2004-tõl).

A bo lo gnai fo lya mat na gyon sok fel sõ ok ta tá si le he tõ sé get kí nál eurokonform

mó don, amely meg old hat ja a szlo vá ki ai ma gyar ság prob lé má it. A szlo vá ki ai ma gyar -

ság há rom ál ta lá nos tár sa dal mi prob lé má ja, me lyek te rü le tén az or szá gos át lag tól lé -

nye ge sen ros  szab bak a mu ta tói, a következõek:

• A szlo vá ki ai ma gyar ság is ko lai, min de nek elõtt szak- és fel sõ fo kú kép zett sé gi

szint je jó val ala cso nyabb az or szá gos át lag nál. A 2001-es nép szám lá lá si ada tok

sze rint Szlo vá kia fel sõ fo kú vég zett sé gû la ko sai kö ré ben csak 5,6%-ot tesz ki a

ma gyar ság ará nya, ho lott az össz la kos sá gi arány 9,7%-át ké pe zik. Szlo vá kia ös  szes
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la ko sá nak 7,8%-a ren del ke zik fel sõ fo kú dip lo má val, míg a ma gya rok kö zött csak

4,5% vég zett fõ is ko lát. (Lász ló, 2006a)

• A ma gya rok ál tal la kott já rá sok ban a mun ka nél kü li ség meg ha lad ja az or szá gos

át la got, több tér ség ben el éri an nak két sze re sét.

• A ma gyar lak ta te rü le tek leg in kább ag rár jel le gû ek, ipa ruk fej let len, és nagy mé -

re tû az el sze gé nye dés. A tá mo ga tá sok és a vál lal ko zói be fek te té sek fo ga dá sá ra e

te rü le tek sem inf rast ruk tu rá lis, sem em be ri erõ for rás ok szem pont já ból nin cse -

nek fel ké szül ve. 

A BO LO GNAI FO LYA MAT BAN REJ LÕ LE HE TÕ SÉ GEK

A bo lo gnai fo lya mat ál tal kí nált fel sõ ok ta tá si és szak ok ta tá si le he tõ sé gek kö zül

emel jünk ki ket tõt.

• A há rom cik lu sú fel sõ ok ta tás be ve ze té sé vel, a bachelor szin tû kép zés tö me ges sé

té te le ré vén né hány éven be lül lé nye ge sen emel ni le het ne a mun ka erõ pi ac ra

köz vet le nül ki ke rü lõ szak kép zett el sõ dip lo má sok szá mát. A gyors gaz da sá gi

fel len dü lés ér de ké ben ezt szo ro san ös  sze kell kap csol ni a mun ka erõ-ke res let -

tel, az el kö vet ke zõ évek pi a ci igé nye i vel, hogy a mun ka erõ pi a con a vál lal ko zá -

sok szá má ra hasz nos, fel sõ fo kú szak mai ké pes sé gek kel és kész sé gek kel ren del -

ke zõ sze mé lyek tud ja nak el he lyez ked ni. Ezen a té ren az újon nan ala ku ló

ok ta tá si in téz mé nyek elõny ben van nak. 

• Az Eu ró pai Uni ó ban nagy hang súlyt he lyez nek az éle ten át tar tó mû ve lõ dés re,

amely új ér tel met és tar tal mat ka pott a bo lo gnai fo lya mat ban. A mai ér tel me -

zés sze rint ma gá ban fog lal ja a munkaproduktív évek elõt ti alap-, kö zép- és fel -

sõ fo kú ok ta tás egé szét, de a pro duk tív évek ben tör té nõ, rend sze rint pro fes  szi o -

ná lis szak mai mû ve lõ dést is. Az éle ten át tar tó mû ve lõ dés nek ál ta lá ban há rom

ta nu lá si for má ját kü lön böz te tik meg. A „for má lis ta nu lás” rend sze rint az is ko lai

in téz mény rend szer ben fo lyik, és a vég zett sé ge ket iga zo ló ok irat ok hoz ve zet.

A „nem for má lis ta nu lás” az is ko la rend sze ren kí vü li, de szer ve zett tan fo lyam -

sze rû ta nu lás, amely nem ad ok le ve let. Az „in for má lis ta nu lás” ki fe je zés leg -

több ször a nem tu da tos min den na pi ta nu lást fog lal ja ma gá ban. A fel nõtt kép zés

az éle ten át tar tó mû ve lõ dés szer ves ré szét ké pe zi. A szlo vá ki ai ma gya rok kö -

zött – az or szá gos át lag hoz vi szo nyít va – 60 ezer rel töb ben van nak azok,

akinkek leg ma ga sabb is ko lai végettsége alap fo kú vagy kö zép fo kú ugyan, de

érett sé gi vel nem ren del kez nek. Szá muk ra a tár sa dal mi fel emel ke dést, meg fe le lõ

fog lal ko zá sok hoz va ló ju tást se gít het nék elõ az ok ta tá si in téz mé nyek ál tal is kí -

nált fel nõtt kép zé si prog ra mok. A nem for má lis és in for má lis ta nu lás meg va ló sul -

hat a szak kép zés ben, de az ál ta lá nos em be ri igé nye ket ki elé gí tõ, élet mi nõ sé ge ket

ja ví tó kép zé sek ben is. (Feketéné, 2004) Nem el ha nya gol ha tó az a tény sem,

hogy e kép zé sek ben az ok ta tás pi a ci szol gál ta tás ként szer vez he tõ meg.

Hogy a szlo vá ki ai ma gyar ság ál tal la kott te rü le te ken leg in kább mely szak ága za -

to kon be lül kí nál ko zik na gyobb le he tõ ség a mun ka erõ pi a con va ló si ke res el he lyez -

ke dés re, min de nek elõtt ko moly gaz da ság fej lesz té si és pi ac ku ta tá si prob lé ma. Itt most

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

232 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:08 Page 232



csak el mé le ti szin ten irá nyít hat juk a fi gyel met né hány, a ma gyar ki sebb ség szem -

pont já ból fon tos nak, szük sé ges nek ítélt fog lal koz ta tá si te rü le tek re. Ezek:

• gaz da sá gi szfé ra (vál lal ko zá sok);

• ag rár ter me lõ és fel dol go zó szfé ra;

• szo ci á lis pá lyák, egész ség ügy;

• szol gál ta tá sok és ide gen for ga lom;

• kul tú ra és ha gyo mány ápo lás.

A MA GYAR FEL SÕ OK TA TÁS PROB LÉ MÁI SZLO VÁ KI Á BAN

Most szem ügy re ves  szük, mi lyen irány ban moz dult el a szlo vá ki ai ma gyar fel sõ ok ta -

tás az em lí tet tek szem pont já ból. A szlo vá ki ai ma gyar fel sõ ok ta tást há rom alap ve tõ elv

alap ján kel le ne meg szer vez ni:

• a komp le men ta ri tás el ve sze rint meg tar ta ni, erõ sí te ni, fej lesz te ni kel le ne a

meg lé võ ma gyar nyel vû kép zé se ket; nem in dí ta ni olyan sza ko kat, ame lye ken

ma gyar nyel ven már fo lyik kép zés Szlo vá ki á ban;

• az együtt mû kö dés el ve sze rint az in téz mé nyek szo ros együtt mû kö dé sén ala pu -

ló új prog ra mok in dí tá sá nak meg osz tá sa, az egy mást ki se gí tõ ok ta tói te vé keny -

ség az akkreditáció és ku ta tá si prog ra mok te rén;

• a szlo vá ki ai ma gyar ság ér dek ér vé nye sí té sé nek el ve sze rint olyan ta nul má nyi

prog ra mok in dí tá sá ra kel le ne he lyez ni a fõ hang súlyt, ame lyek a ma gyar ság ál -

tal la kott te rü le tek gaz da sá gi, tár sa dal mi fej lesz té sét se gít he tik elõ.

Mit ho zott az el múlt há rom év mind ezek szem pont já ból? A ma gyar nem ze ti sé gû

fi a ta lok fel sõ fo kú kép zé sé nek ala ku lá sát most két szem pont ból kö ze lít jük meg. A po -

zso nyi, nyitrai, besz ter ce bá nyai ma gyar nyel vû kép zés mel lett lé nye gé ben 2001-ben

Ko má rom ban is be in dult a szer ve zett fel sõ ok ta tás, majd 2004-tõl a Selye Já nos Egye -

te men. Szlo vá ki á ban a nap pa li hall ga tók szá ma a 2001/02-es és a 2006/07-es tan évek

kö zött 32,36%-kal nõtt. Ha a ma gyar nem ze ti sé gû fõ is ko lai hall ga tók szá ma is ilyen

arány ban nõtt vol na, ak kor a 2006/07-es tan év ben 5567 ma gyar nem ze ti sé gû hall ga tó ja

lett vol na a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás nak. A sta tisz ti kai ada tok sze rint azon ban 5692 volt,

és ez csak 125 hall ga tói több le tet mu tat, amely va ló já ban a ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás

ho za dé ka. Az em lí tett idõ szak alatt azon ban a Selye Já nos Egye te men kí vü li szlo vá ki ai

fel sõ ok ta tás 647 ma gyar nem ze ti sé gû hall ga tót ve szí tett (13,7%-ot). Õk több sé gük ben

a szlo vá ki ai ma gyar nyel vû pe da gó gus kép zõ in téz mé nye ket gya ra pí tot ták.

A nyil vá nos és ma gán egye te me ken az 1. és 2. cik lu sú fel sõ ok ta tás ban lé võ ma -

gyar nem ze ti sé gû nap pa li hall ga tók az ös  szes szlo vá ki ai hall ga tó 4,51%-át tet ték ki

2001-ben és 2004-ben egy aránt. Ez az arány 2006-ra 4,62%-ra emel ke dett. A 2007-re

várt to váb bi emel ke dés azon ban már el ma radt (4,61%), ami ar ra utal, hogy a szlo vá -

ki ai ma gyar fel sõ ok ta tás mint ha kez de né el ve szí te ni von zó, mo ti vá ló sze re pét.

A ta nul má nyi sza kok, prog ra mok te kin te té ben a ko má ro mi egye te men lé nye gé -

ben ugyan azo kat in dí tot ták, ame lye ken ma gyar nyel ven Po zsony ban és Nyitrán már

folyt fel sõ ok ta tás (ta ní tó-, ta nár kép zés). Így va ló já ban a ma gyar in téz mé nyek egy -

más sal ver sen ge nek a hall ga tó kért. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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A po zso nyi, nyitrai, ko má ro mi ma gyar pe da gó gus kép zés el bur ján zá sa tel je sen egy

ol dal ra bil len tet te a ma gyar fel sõ ok ta tást. Már há rom év után – a 2006/07-es aka dé -

mi ai év ben – 1842 (1094 nap pa li és 748 le ve le zõ ta go za tos) hall ga tó ja volt a ma gyar

pe da gó gus kép zés nek, ho lott még egy 1998-ból szár ma zó mi nisz té ri u mi fel mé rés alap -

ján a szlo vá ki ai ma gyar tan nyel vû alap- és kö zép is ko lák ban ös  sze sen 3221 pe da gó gus

ta ní tott. (Beňo, 1999) En nél sok kal ko mo lyabb a hely zet, hi szen eze ket a szá mo kat

va ló já ban há rom év alatt pro du kál ta a ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás. A 2005/06-os tan év -

ben a pe da gó gus kép zõk el sõ év fo lya má ba 761 hall ga tó irat ko zott be (434 nap pa lis,

327 le ve le zõs). A 2006/07-es tan év re ez a szám 646-ra csök kent (375 nap pa li, 271 le -

ve le zõ ta go za tos). A ma gyar nyelv és iro da lom-ta nár sza kos hall ga tók szá ma (711)

pe dig már jó val meg ha lad ja az ilyen sza kos ta ná ri ál lá sok szá mát, amely 1999-ben a

mi nisz té ri u mi fel mé rés alap ján 581 volt. (Beňo, 1999)

A szlo vá ki ai ma gyar ság szem pont já ból na gyon fon tos az is, hogy fi a tal jai a szlo -

vák nyel vû fel sõ ok ta tás ban mi nél na gyobb szám ban ve gye nek részt, hi szen 362 ta -

nul má nyi szak ból csak 8 sza kon le het ma gyar nyel ven is ta nul ni. A sta tisz ti kai ada tok

ar ról ta nús kod nak to váb bá, hogy a ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás, va gyis a pe da  gó gus -

kép zés hall ga tói kisebbrészt azok kö zül ke rül nek ki, akik kü lön ben nem ér dek lõd -

tek a fel sõ fo kú ta nul má nyok iránt, más részt pe dig el von ja a hall ga tó kat a szlo vák

nyel vû fel sõ ok ta tás tól, ami ér zé keny szak em ber vesz te sé ge a ma gyar ság nak. 

A szlo vá ki ai ma gyar ság mû ve lõ dé si igé nye i nek fi gye lem be vé te lé vel a bo lo gnai fo -

lya mat ál tal kí nált le he tõ sé ge ket nem pe da gó gus kép zõ prog ra mok in dí tá sá val le het ne

ki hasz nál ni. A szlo vá ki ai ma gyar ság je len le gi tár sa dal mi, gaz da sá gi, mû ve lõ dé si hely ze te

azt igény li, hogy a fel sõ ok ta tás fi gyel me is a szlo vá ki ai ma gyar ság lét ér de ke i re irá nyul -

jon. Ezt pe dig meg íté lé sünk sze rint el sõ sor ban a mun ka erõ pi ac szá má ra hasz nos, jól

fel ké szült hall ga tó kat adó, gyors ki lé pést le he tõ vé te võ, gya kor la ti szak tu dást nyúj tó

(min de nek elõtt Bc.-) prog ra mok, tré nin gek in dí tá sá val, nö ve lé sé vel le het el ér ni.

Ös  sze fog la lás ként el le het mon da ni, hogy az in du ló szlo vá ki ai ma gyar fel sõ ok -

ta tás ból a bo lo gnai fo lya mat szel le mé ben sok kal töb bet ki le he tett vol na hoz ni,

mint amen  nyit ed dig si ke rült el ér ni. Há rom (öt) év táv la tá ból ki mond ha tó, hogy el -

ma radt a várt, ed di gi ek tõl el té rõ új ta nul má nyi prog ra mok in dí tá sa, s a szak kí ná lat

bõ ví té se. Nem in dult be a szlo vá ki ai ma gyar mi nõ sí tett szak em be rek kon cent rá ci ó ja

a ma gyar tan nyel vû fel sõ ok ta tás ban. A munkaerõpiaci ke res let és kí ná lat ös  sze han -

go lá sa sem lát szik ér vé nye sül ni an nak ér de ké ben, hogy a ma gyar ság gaz da sá gi és

élet szín vo nal be li hely ze te gyor san meg vál toz zon. A pe da gó gus kép zés túl di men zi o -

ná lá sa ne ga tív je len ség ként lé pett fel. A szlo vá ki ai ma gyar fel sõ ok ta tás egé szét az

el múlt há rom (öt) év ben kon cep ci ót lan ság a mo der ni zá ci ós tar ta lé kok ki hasz ná lá sá -

nak el sza lasz tott le he tõ sé gei jel le mez ték.

*  *  *

2007. jú ni us 19-én lett nyolc éves a bo lo gnai fo lya mat. E rö vid idõ alatt igen na -

gyot vál to zott az eu ró pai fel sõ ok ta tás és 2004 óta az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si és Ku ta -

tá si Tér ség ré sze ként en nél még alap ve tõbb át ala ku lá sok jel le me zik az újon nan

csat la ko zott or szá go kat, köz tük Szlo vá ki át. E ta nul mány rész le te i ben is be mu tat ta,

ho gyan tel je sí tett Szlo vá kia a bo lo gnai fo lya mat ban. Az egy szin tû kép zé si rend szer,

az alap- és fõ stú di u mok rend sze re, a kreditrendszer al kal ma zá sa mind-mind jó

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

234 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:08 Page 234



start hely ze tet biz to sí tott a bo lo gnai cé lok meg va ló sí tá sá hoz. Szlo vá kia az el sõk közt

al ko tott tör vényt, s ren del ke zett 2002. áp ri lis 1-jei ha tál  lyal a bo lo gnai cé lok be ve -

ze té sé rõl. Nem zet kö zi min tá ra meg szü let tek és mû köd nek mind azok a köz tes szer -

ve ze tek, ame lyek se gí tik a fo lya mat meg va ló sí tá sát. A Bo lo gnai Nyi lat ko zat és a

két éven kén ti mi nisz te ri kon fe ren ci ák aján lá sa it kö vet ve cél ki tû zé sek adap tá lá sá ra

11 alap ve tõ te rü le tet kü lö ní tet tek el. Ezek a kö vet ke zõk: ös  sze ha son lít ha tó és át -

lát ha tó fo ko za tok; két fõ cik lu son ala pu ló kép zé si rend szer; a kreditrendszer be ve -

ze té se; a mo bi li tás elõ se gí té se; eu ró pai együtt mû kö dés a mi nõ ség biz to sí tás te rén;

eu ró pai di men zió; éle ten át tar tó mû ve lõ dés; in téz mé nyek és hall ga tók; az Eu ró pai

Fel sõ ok ta tá si Tér ség von zá sá nak erõ sí té se; a har ma dik cik lus és a ku ta tás, va la mint

a szo ci á lis di men zió. A ta nul mány kü lön-kü lön ki tért e stra té gi ai cé lok tel je sí té sé -

nek rész le te i re, a po zi tí vu mok ra és a hi á nyos sá gok ra. Ezek bõl töb bek kö zött ki tû -

nik az ok ta tói és hall ga tói mo bi li tás ala csony szint je. En nek okai a bachelor szint

utá ni ki me net bi zony ta lan sá ga, a master szint be va ló be lé pés tisz tá zat lan sá ga, az

eu ró pai di men zió alá be csü lé se, a ku ta tás te rén a nem zet kö zi ko ope rá ció ala csony

szint je stb. Nagy elõ nye vi szont Szlo vá ki á nak az, hogy az egész fel sõ ok ta tás gyor san,

na gyobb meg ráz kód ta tá sok nél kül át állt a bo lo gnai rend szer re. Ös  sze gez ve: Szlo vá -

kia a bo lo gnai fo lya mat meg va ló sí tá sa te rén el ért ered mé nyei alap ján az eu ró pai or -

szá gok kö zött igen elõ ke lõ he lyet fog lal el. 
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Rébay Mag dol na

Az oszt rák fel sõ ok ta tás nemzetköziesedése 1

Nap ja ink nem ze ti fel sõ ok ta tá si rend sze rei vi tat ha tat la nul át ala ku ló ban van nak. Fo -

ko zot tan ak tu á lis ez a meg ál la pí tás Eu ró pa egyes or szá ga i ra, így Auszt ri á ra. A fel -

gyor su ló globalizáció okoz ta gaz da sá gi és tár sa dal mi fo lya ma tok nak kö szön he tõ en a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kör nye ze te meg vál to zott. A rend sze rek, s tag ja ik, az in -

téz mé nyek (s fenn tar tó ik) szem be sül nek az új, egy re in kább ha tá rok nél kü li vi lág

ki hí vá sa i val. Mi vel az e té ren je lent ke zõ prob lé mák egy re ke vés bé kö tõd nek egy-

egy or szág hoz, az azok ra szü le tõ vá la szok ban sok a kö zös elem. A meg ol dás sok szor

csak együtt mû kö dés sel le het sé ges. A fel sõ ok ta tá si rend sze rek ezért egy azon irány ba

moz dul tak el, ami nem zet kö zi jel le gük erõ sö dé sét hoz ta. A fo lya mat a po li ti ka (eu -

ró pai és or szá gos szin tû) erõ tel jes ösz tön zé sé re (irá nyí tá sá val vagy leg alább is ko or -

di ná lá sá val) tör té nik. Ma guk az in téz mé nyek az át ala ku lást – vé le mé nyünk sze rint

– tör té nel mi szük ség sze rû ség ként (más kép pen kény szer hely zet ként) élik meg. Ab -

ban is re mény ked nek, hogy a tö me ge se dés ne ga tív ha tá sai kö zül egyi ket-má si kat fel

tud ják szá mol ni. Kö zös, nem zet kö zi kez de mé nye zés rõl van szó, s ahogy az or szá gok

(az illetékes mi nisz te rek) nem akar nak ki ma rad ni, úgy az egye te mek sem. Az át ala -

ku lás nak a tá mo ga tók és a sod ró dok mel lett van nak kri ti ku sai, akik fél tik az egye te -

mi au to nó mi át a po li ti ka erõ tel je sebb be avat ko zá sá tól. A nem ze ti sok szí nû ség el tû -

né sé tõl tar ta nak, szkep ti ku sak a har mo ni zá ció ered mé nyes ko or di nál ha tó sá gát

il le tõ en, s el len zik az ez zel együtt já ró szem lé let vál tást („szol gál ta tó egye tem” vs

„tu do mány egye tem”).

A tu do má nyos ok ta tó- és ku ta tó mun ka leg fõbb in téz mé nyes bá zi sa i nak szá mí tó

egye te mek fenn ál lá suk óta nem zet kö zi nek szá mí ta nak, ami re a re form mel lett ki ál -

lók gyak ran hi vat koz nak. A kö zép ko ri egye te mek ugyan több fé le kép pen is kö tõd tek

a szék hely ük ál tal meg ha tá ro zott ál lam hoz, és ki vált sá ga i kat is fõ ként or szá gos – vi -

lá gi vagy egy há zi – ha tal mak tól esz kö zöl ték ki, még is nem zet kö zi jel le gû ek vol tak.

Mi ben állt ez? Egy részt ta ná ra ik és di ák ja ik rekrutációja, más részt szer ve ze tük ál ta -

lá nos sa já tos sá ga okán, har mad részt a tu do mány ter mé sze té nél fog va. Az egye te mek

az ál lam ok ta tás ügyi je len lét ének nö ve ke dé sé vel, a nem ze ti ok ta tá si rend sze rek ki -

ala ku lá sá val nem zet kö zi jel le gük bõl né mi képp ve szí tet tek, de az so ha nem tûnt el.

Az újon nan szü le tett fel sõ fo kú in téz mé nyek kel együtt be ta go zód tak a nem ze ti ok -

ta tá si struk tú rák ba, an nak har ma dik szint jét al kot ták. A nem ze ti fel sõ ok ta tás ki -

épü lé sé vel a hall ga tók és az ok ta tók is egy re ál ta lá no sab ban az adott or szág ál lam -

1 Ez úton sze ret ném meg kö szön ni Tóth Mag dol ná nak az iro da lom gyûj tés ben nyúj tott se gít sé gét.

A ku ta tást a Ma gyar Ösz tön díj bi zott ság bé csi Collegium Hungaricum ösz tön dí ja tet te le he tõ vé.
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polgá rai kö zül ke rül tek ki. Az ok ta tás tar tal ma, a bel sõ struk tú ra iga zo dott a nem ze ti

sa já tos sá gok hoz, el vá rá sok hoz, fel té te lek hez. A tu do mány – disz cip lí nák sze rint kü -

lön bö zõ erõs ség ben meg nyil vá nu ló – nem zet kö zi ter mé sze te mi att azon ban az

egye te mek nem zet kö zi jel le ge mind vé gig meg ma radt. (Pellert, 1999:8–19)

Az egye te mek nem zet kö zi jel le ge az 1980-as évek vé gé tõl s fõ képp az 1990-es

évek ele jé tõl erõ sö dött meg is mét. Eb ben a globalizáción túl az eu ró pai in teg rá ci ó -

nak volt je len tõs sze re pe. A re form ka ta li zá to rai az Eu ró pai Kö zös ség ál tal kez de -

mé nye zett és rész ben fi nan szí ro zott nem zet kö zi hall ga tói (és ok ta tói) cse re prog ra mok

vol tak, me lyek szem lé let vál tást hoz tak, vál to zást ered mé nyez tek az egye te mek

szer ve ze té ben, a kép zés tar tal má ban stb. Az ös  sze fog la ló an bo lo gnai fo lya mat né ven

em lí tett re form in téz ke dé sek, mely hez egy re több eu ró pai or szág csat la ko zott, csak

kö zös me der be te rel ték az Eu ró pa nyu ga ti fe lén már ko ráb ban meg in dult fo lya ma -

to kat. (Az át ala ku lást tá mo ga tan dó 2000-ben az EU el fo gad ta a lé nye gé ben azo nos

alap el vek men tén meg fo gal ma zott Lis  sza bo ni Egyez ményt. Az át ala ku lás irá nyí tá sa a

jo gi kom pe ten ci ák mi att az egyes [tag]országoknál ma radt.) Ta nul má nyun kat két na -

gyobb egy ség re osz tot tuk. Elõ ször az oszt rák fel sõ ok ta tás nem zet kö zi vé vá lá sá nak 1999

elõt ti tör té ne tét, majd az azt kö ve tõ, im már konk ré tan a bo lo gnai fo lya mat hoz köt he tõ

eu ró pai har mo ni zá ci ós lé pé se ket mu tat juk be. E má so dik, na gyobb egy ség ben kü lön

fog lal ko zunk az egye te mi, a szak fõ is ko lai szek tor ral s vé gül a ta ní tó kép zés sel. 

AZ OSZT RÁK FEL SÕ OK TA TÁS NEMZETKÖZIESEDÉSÉNEK

EL SÕ FÁ ZI SA

EU RÓ PAI TEN DEN CI ÁK

A fel sõ ok ta tás Eu ró pá ban (an nak „nyu ga ti” fe lén) az 1980-as évek ben tör té ne té nek

új sza ka szá ba lé pett. Ezt meg elõ zõ en a fel sõ ok ta tás leg meg ha tá ro zóbb je len sé ge az

ex pan zió volt, a fel sõ ok ta tás leg újabb tör té ne tét a ku ta tók már a fel sõ ok ta tás

nemzetköziesedésével jellemzik.2 E fo lya mat men  nyi sé gi leg és mi nõ sé gi leg is új di -

men zi ót nyi tott, a fel sõ ok ta tás egy re több részt ve võ jét érin ti, má sok a mo tí vu mok,

s a ko ráb bi ak tól el té rõ me cha niz mu so kon ala pul. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a

nem zet kö zi kap cso la tok az 1980-as éve kig ki mon dot tan egyes ok ta tók és ku ta tók

egyé ni am bí ci ó in ala pul tak. Kap cso la ta ik ké pez ték a mind két fél szá má ra egy aránt

elõ nyös együtt mû kö dé sek alap ját. Az 1980-as évek tõl kezd ve a nö vek võ mo bi li tás s

az in téz mé nyek kö zött en nek ha tá sá ra fel erõ sö dõ ver seny hely zet kö vet kez té ben

egy részt az egyes in téz mé nyek nem zet kö zi kap cso la tai so ka sod tak, in téz mé nye sül -

tek, más részt el kez dett ki ala kul ni az egy sé ges eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség. Ezt a

fo lya ma tot elõ se gí tet te a fel sõ ok ta tás fi nan szí ro zá si gon dok mi att be kö vet ke zett

de re gu lá ci ó ja, a tá mo ga tá so kért foly ta tott nö vek võ ver seny, amely a leg több eu ró pai

or szág ban az 1980-as évek kö ze pé tõl meg fi gyel he tõ volt. A nagy cse re prog ra mok kí -

sé rõi vol tak en nek a je len ség nek. Ezek a prog ra mok meg kön  nyí tet ték vagy egy ál ta -

lán le he tõ vé tet ték a ha tá ro kon át íve lõ for rá so kért és a hall ga tó kért (ok ta tó kért,

ku ta tó kért) foly ta tott ver senyt. A fel sõ ok ta tás eu ró pai har mo ni zá ci ó ja kez det ben

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

2 Pechar az ex pan zió má so dik ge ne rá ci ó já ról be szél. (Pechar, 2002:226)
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nem jog sza bály ok nak volt kö szön he tõ, ha nem in di rekt mó don tör tént. Hát te ré ben az

egyé ni ér de kek maximalizációjára va ló tö rek vés állt. (A ko ráb bi ko ope rá ci ón ala pu ló

vi szony nem szûnt meg ugyan, de már nem volt jel lem zõ.) (Pellert, 2002:225–229)

A fel sõ ok ta tás nemzetköziesedése több fé le ér dek ta lál ko zá sá nak együt tes

ered mé nye. Pechar hat ér dek cso por tot kü lö nít el, eze ket mi négy be von tuk ös  sze

(EU, nem ze ti kor má nyok, hall ga tók, in téz mé nyek). Az EU po li ti kai szán dék kal, az

in teg rá ció elõ moz dí tá sá nak cél já val tá mo gat ja a folyamatot.3 A – ké sõb bi ek ben rész -

le te zés re ke rü lõ – cse re prog ra mok kal hoz zá kí ván já rul ni az egyes or szá gok és ré gi ók

kö zöt ti kul tu rá lis kü lönb sé gek mér sék lé sé hez. A prog ra mok le he tõ sé get ad nak ar ra,

hogy a hall ga tók más or szá gok nyel vét ma ga sabb szin ten el sa já tít sák, meg is mer jék

ezen or szá gok sa já tos sá ga it, s ez ál tal erõ söd jön eu ró pai iden ti tá suk. A fel sõ ok ta tá si

hall ga tói mo bi li tás dek la rált cél ja új, eu ró pa i ul gon dol ko dó elit kép zé se. Az EU

ezért is ösz tön zi, hogy tag or szá gai hall ga tó i nak 10%-a ve gyen részt cse re prog ra mok -

ban. A szubszidiaritás alap el vé bõl ki fo lyó lag az Eu ró pai Bi zott ság nem avat koz hat az

ok ta tás ügy be. Be fo lyá sa azon ban en nek el le né re je len tõs. Sür ge ti egy részt az „eu ró -

pai di men zió” meg je le ní té sét, s no ha cse re prog ram jai ön kén te sek, a fel sõ ok ta tá si

in téz mé nyek és a nem ze ti kor má nyok igye kez nek részt ven ni ezek ben. Úgy ér zik,

ha ki ma rad nak, le ma rad nak az erõ sö dõ ver seny hely zet ben. Ezért a Bi zott ság re la tív

ala csony ös  szeg gel, köz ve tett mó don, nagy ha tást tu dott el ér ni (pl. igény a kép zé si

szer ke zet, a tan terv ös  sze han go lá sá ra). A ku ta tá si for rá sok cent ra li zá ci ó ja, az eu ró -

pai uni ós ku ta tás tá mo ga tá si ala pok sú lyá nak nö ve ke dé se a gaz da sá gi hely zet bõl ki -

fo lyó lag fel erõ sí tet te a ku ta tás nemzetköziesedését. Az EU cél ja, hogy a csúcs ku ta -

tás cél zott, szi go rú mi nõ sé gi kri té ri u mok hoz kö tött tá mo ga tá sa te rén fel ve gye a

ver senyt a ku ta tás te rü le tén a töb bi nagy ha ta lom mal (USA, Ja pán stb.). 

A nem ze ti kor má nyok a nemzetköziesedés te kin te té ben óva to sab bak, hi szen

szá muk ra a fo lya mat nye re ség mel lett vesz te ség gel is jár. Mel let te fõ ként gaz da ság -

po li ti kai ér de kek szól nak. A mo bi li tást ja vuk ra hasz nál hat ják ki, hi szen or szá guk

fej lõ dé sé hez hoz zá já rul, ha jó ne vû kül föl di in téz mé nyek ben ta nul nak fi a tal ja ik, s

sze rez nek nem zet kö zi ta pasz ta la tot: nem zet kö zi leg re le váns tu dást s jó nyelv is me -

re tet. Egye te me ik be kap cso ló dá sa a nem zet kö zi ver seny be az zal jár, hogy az egye te mi

tu do má nyos ku ta tás szín vo na la nö vek szik, ami szin tén erõ sí ti az or szág gaz da sá gi po -

ten ci ál ját. Cél juk to váb bá, hogy sa ját in téz mé nye ik a le he tõ leg na gyobb részt sze rez -

ze nek azok ból a szupranacionális tá mo ga tá si ala pok ból, ame lyek be õk is fi zet nek. 

A hall ga tók kö ré ben meg ug rott azok nak a szá ma, akik ké szek kül föl di ta nul má -

nyo kat foly tat ni. El há rul tak (a tár sa da lom bi zo nyos ré te ge i ben) a ko ráb bi anya gi,

nyel vi, gon dol ko dás be li gá tak. Ked ve zõ ha tás sal bírt a bü rok ra tiz mus csök ken té se,

va la mint az anya gi ha szon és a kar ri er le he tõ sé ge. A globalizáció fel gyor su lá sá val a

mun ka erõ pi a con ke re set tek let tek azok a dip lo má sok, akik nyelv tu dás sal és nem -

zet kö zi ta pasz ta lat tal ren del kez nek, sõt, ezek bi zo nyos ál lá sok be töl té sé hez egye -

ne sen el en ged he tet lenek let tek. A hall ga tói igé nyek re az egye te mek nek – szol gál -

ta tó jel le gük erõ síté sé vel – re a gál ni uk kel lett. Le he tõ vé kel lett ten ni ük (cse re prog ra mok

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

3 A hát tér ben a tag or szág ok és Brüs  szel kö zöt ti ha tal mi harc egyik csa tá ja zaj lott/zaj lik. A po li ti -

kai okok mel lett Brüs  szel az in téz mé nyek kö zöt ti ver seny hely zet fo ko zó dá sát, s ez ál tal a mi nõ ség

ja vu lá sát vár ja a fo lya mat tól. (Pellert 1999: 37.)
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út ján) a kül föl di rész kép zést, vagy leg alább is el kel lett moz dí ta ni uk az aka dá lyo kat

(kül föl di ta nul má nyok el is me ré se). Egy re több di ák je lent ke zett az zal az igén  nyel,

hogy tel jes egé szé ben kül föld ön akar ja foly tat ni ta nul má nya it. En nek le he tõ sé gét az

EU jog sza bá lyai (diszkirminációs ti la lom) biz to sí tot ták. (A kép zett sé gek el is me ré sé re

az Eu ró pai Kö zös ség irány el ve ket dol go zott ki.) Egy re töb ben él tek is ez zel a le he tõ -

ség gel, ami azonban po ten ci á lis ve szélyt hor doz az egye te mek szá má ra: hall ga tó ik

szá má nak csök ke né sé hez ve zet, s ezért el len lé pé sek meg té te lé re kény sze rí ti õket.

Az egye te mek már nem csak nem ze ti me rí té si bá zis ban gon dol koz nak. An nál is

in kább, mert egy re job ban rá szo rul nak a fi ze tõ ké pes kül föl di hall ga tók ra. Az ál lam

vis  sza vo nu lá sa a fel sõ ok ta tás fi nan szí ro zá sá ból ar ra kény sze rí ti az in téz mé nye ket,

hogy más be vé te li for rá sok után néz ze nek (har mad la gos for rá sok, ado má nyok, tan -

díj). A kül föl di hall ga tó kért fo lyó nem zet kö zi ver seny ben az eu ró pai egye te mek nek

(ki vé telt lé nye gé ben a brit egye te mek je len te nek) azon ban meg kell vál toz ni uk:

meg kell kön  nyí te ni ük po ten ci á lis hall ga tó ik hely ze tét (ide gen nyel vû prog ra mok,

nem zet kö zi leg el is mert vég zett sé gek stb.). 

Az egye te mek a fo ko zó dó nemzetköziesedés fe lé vi võ nyo más ra azért re a gál -

nak, mert nem üt kö zik aka dé mi ai ér de ke ik kel. A nem zet kö zi ok ta tói (ku ta tói) és

hall ga tói mo bi li tás presz tí zsük höz, az ok ta tás és a ku ta tás mi nõ sé gé nek eme lé sé hez

já rul hoz zá. A kül föl di e kért foly ta tott ver seny ben va ló rész vé tel sa ját jól fel fo gott

érdekük.4 A tu do mány dif fe ren ci á ló dá sa, a tech no ló gia fej lõ dé se, a fi nan szí ro zá si

hely zet stb. a ku ta tás nemzetköziesedését (szupranacionális ala pok fi nan szí ro zá sa,

kül föl di ku ta tók együtt mû kö dé se) okoz za. (Pechar, 2002:232–238) A fel sõ ok ta tás irá -

nyí tá sá nak de cent ra li zá lá sá val – amely re vo nat ko zó an az ez zel el len té tes tra dí ci ó jú

or szá gok ban, mint Auszt ria is dön tõ lé pé sek tör tén tek (lásd 2002-es Egye te mi tör -
vény) – az in téz mé nyek moz gás te re szé le se dett, a nemzetköziesedés aktorai kö zöt ti

sú lyuk nö ve ke dett. (Pellert, 1999:25)

A fel sõ ok ta tás nemzetköziesedését azon ban szá mos té nye zõ gá tol ta is: 1. a tar -

tóz ko dá si en ge dély oda íté lé sé nek meg ne he zí té se szá mos or szág ban (így Auszt ri á -

ban is) az 1990-es évek ele jén; 2. a ta nul má nyi tá mo ga tás fel vé te le kö rü li ne héz sé -

gek kül föl di ta nul má nyok ese tén; 3. a dip lo mák el is me ré se és ho no sí tá sa kö rü li

prob lé mák, ame lyek ben se gí te ne a kép zett sé gek egy sé ge sí té se; 4. ide gen nyelv is -

me re té nek hi á nya vagy elég te len vol ta. Ezen aka dá lyok fel szá mo lá sá ra szá mos in -

téz ke dés tör tént. Az el sõt egy re mér sék li az EU bõ ví té se, a má so dik meg ol dá sá ra

jog sza bály ok szü let tek. A har ma dik ra prob lé ma vég sõ át hi da lá sá ra jött lét re a Bo lo -
gnai Nyi lat ko zat, a ne gye dik re pe dig a fel sõ ok ta tás az an gol nyel vû kép zé si prog ra -

mok szá má nak nö ve lé sé vel re a gált. (Pechar, 2002:238–246)

Pechar sze rint az eu ró pai har mo ni zá ció gyors tem pó ja – hogy a Sor bonne -i és a

Bo lo gnai Nyi lat ko za tot kö ve tõ en a tag or szág ok rö vid idõn be lül in téz ke dé se ket hoz -

tak – ar ra utal, hogy az 1980-as évek tõl az Eu ró pai Kö zös ség nek, majd az Eu ró pai

Uni ó nak (s még ko ráb ban olyan nem zet kö zi szer ve ze tek nek, mint az OECD-nek)

si ke rült a tag or szág ok szu ve re ni tá sát de facto erõ tel je sen alá ás nia. A fel sõ ok ta tás ok

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

4 A megnövekedett hall ga tói mo bi li tás – az eb ben kü lö nö sen érin tett – in téz mé nyek szá má ra vi-

szont több let mun kát okoz. Kön  nyebb sé get je lent het nek ezért a nem zet kö zi curriculumok.

(Pellert, 1999:32)
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az ál la mok ki vo nu lá sá val már nem mû köd het nek vé dett te rü le ten, meg kell ta nul ni -

uk, ho gyan ma rad nak meg ver seny kö rül mé nyek kö zött. (Pechar, 1999:27)

AZ OSZT RÁK HELY ZET

Az ok ta tás ügyet érin tõ in téz ke dé sek és dön té sek az egyes or szá gok kom pe ten ci á ját

ké pe zik, ezt az Eu ró pai Kö zös ség s az Eu ró pai Unió jog sza bá lyai is rög zí tet ték. En -

nek el le né re – az alap elv ér vény ben tar tá sa mel lett – az 1970-es évek tõl az Eu ró pai

Kö zös ség ok ta tá si mi nisz te rei rend sze res ta nács ko zá sok ra gyûltek ös  sze. A nem zet -

kö zi ok ta tás po li ti ka ez zel el moz dult a két ol da lú meg ál la po dá sok szint jé rõl. Már az

el sõ, 1971-ben meg tar tott ta lál ko zás nak vol tak fel sõ ok ta tá si vo nat ko zá sai: töb bek

közt ki mond ták, tö re ked nek a dip lo mák köl csö nös el is me ré sé re, a fel sõ ok ta tá si

együtt mû kö dé sek elõ moz dí tá sá ra. Az Eu ró pai Bi zott ság sú lya a fel sõ ok ta tá si po li ti -

ká ban az 1980-as évek tõl erõ sö dött, ok ta tás ügyi kom pe ten ci ái ki sebb lé pé sek ben

bõvültek.5 Az Eu ró pai Bi zott ság az 1980-as évek ben kü lön fé le nem zet kö zi mo bi li tá si

prog ra mo kat in dí tott. Ter vei ko ránt sem ta lál tak tel jes el fo ga dott ság ra a tag ál lam ok

között.6 No ha Auszt ria csak 1995-ben vált az Eu ró pai Unió tag já vá, a szem pon tunk -

ból leg fon to sabb cse re prog ram ban, az 1987-ben in dult Erasmus-ban EFTA-ál-

lamként 1992/93-tól részt vett.7 A prog ram cél ja volt, hogy az EK-n be lül tá mo gas sa

a hall ga tók és ok ta tók cse ré jét, nö vel ve ez ál tal a nem zet kö zi ta pasz ta la tok kal ren -

del ke zõ dip lo má sok kö rét, il let ve hogy elõ se gít se az egye tem kö zi kap cso la to kat,

elõ moz dít sa a Kö zös ség ál lam pol gá rai kö zöt ti in ter ak ci ót. A kül föld ön szer zett dip -

lo ma, il let ve a kül föl di ta nul má nyi idõ be szá mí tá sá nak meg kön  nyí té se ér de ké ben

ki fej lesz tet ték és be ve zet ték az eu ró pai kreditrendszert (ECTS), amely a kép zés

har mo ni zá ci ó ja te kin te té ben az el sõ fon tos lé pést je len tet te. (Pfeffer, 1999:85,

89–90) A kreditrendszert Auszt ri á ban 5 egye tem al kal maz ta elõ ször, 1992/93-ban.

(Pellert, 1999:20)

Az 1990-es évek kö ze pén Erasmus ösz tön dí jas oszt rák hall ga tók ref le xi ói alap ján

a prog ra mot nem to váb bi fo ko za tok meg szer zé sé re, ha nem sze mé lyi sé gük fej lesz té -

sé re hasz nál ták. Ez össz hang ban volt elõ ze tes mo ti vá ci ó ik kal: je lent ke zé sük hát te ré -

ben nyelv tu dá suk ja ví tá sa, va la mint ide gen kul tú rák meg is me ré se állt. (Aka dé mi ai

ér vek nem je len tek meg, ezt mu tat ja, hogy nem fog lal koz tak a cél egye tem ki vá lasz tá -

sá val.) A meg kér de zet tek két har ma da a prog ram hi á nyá ban nem vál lal ko zott vol na

kül föl di ta nul má nyok ra. (Uo. 98–99) A si ker hez hoz zá já rult, hogy Auszt ria az EU-tól

ka pott ös  sze get ös  sze ha son lí tás ban igen nagy vo na lú an egé szí tet te ki. (Uo. 29)

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

5 Az EK fel sõ ok ta tás-po li ti kai te vé keny sé gé hez hoz zá tar to zott pl. az 1991-ben ho zott me mo ran -

dum, s a kü lön bö zõ irány el vek is. (Pfeffer, 1999:83–85)

6 Az Eu ró pa Ta nács – ki vált képp Ang lia, Né met or szág és Fran cia or szág – két ség be von ta, hogy a

Kö zös ség ren del ke zik a szük sé ges kom pe ten ci ák kal a nem zet kö zi cse re prog ra mok (konk ré tan a

Commett és az Erasmus) in dí tá sá hoz. A vi tá ból az EB ke rült ki gyõz te sen. Az 1980-as évek ben

újabb prog ra mo kat hir de tett: Jean Monnet, Lingua, Tempus. (Uo. 82)

7 Hall ga tók és ok ta tók cse ré jé re ezt meg elõ zõ en bi la te rá lis kul tu rá lis egyez mé nyek ke re té ben

nyílt le he tõ ség. (Pellert, 1999:19)
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Az Erasmus prog ram ha tá sá ra bõ vül tek az egye te mek kül föl di kap cso la tai, ko or di -

ná ci ós iro dák jöt tek lét re. Az in téz mé nyek szol gál ta tói és me ne dzse ri funk ci ói erõ söd -

tek. Az EK ké ré sé re meg kel lett fo gal maz ni uk nem zet kö zi cél ja ik ra vo nat ko zó el kép -

ze lé se i ket, amely ed dig szo kat lan önál ló sá got je len tett szá muk ra. A prog ram ha tá sá ra az

EK/EU és az in téz mé nyek kap cso la ta in ten zív vé vált. (Ez nem csak po zi tí vu mot je len -

tett: a vég re haj tás kor je lent ke zõ túl zott bü rok ra tiz mus igen je len tõs kri ti kát vál tott ki

a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré szé rõl.) A prog ram cur ri cu lum fej lesz tést is in du kált.

Fel tû nõ, hogy az egyes mo bi li tá si prog ra mok cél ki tû zé sei men  nyi re egy be csen ge nek

a bo lo gnai ja vas la tok kal. Rö vi den így fog lal ha tók ös  sze: az eu ró pai fel sõ ok ta tás kö zös pi a -

cá nak meg te rem té se, ame lyet a sze mé lyek (hall ga tók, ok ta tók, ku ta tók) mo bi li tá sa és az

in téz mé nyek ko ope rá ci ó ja jel le mez. Az EK/EU a prog ra mok kal új té má kat ve ze tett be a

fel sõ ok ta tás-po li ti kai dis kur zu sok ba: a nemzetköziesedést és az europaizálódást. Mi vel a

meg va ló sí tás költ sé ge it rész ben fe dez te, a le bo nyo lí tás az in téz mé nyek re nem há rí tott je -

len tõs já ru lé kos ter het, nem csak a hall ga tók, ha nem az egye te mek és a tag ál lam ok hoz zá -

ál lá sa is po zi tív volt. (Peffer, 1999:101–109; Pellert, 1999:25–28)

Hang sú lyoz ni kell, hogy az oszt rák fel sõ ok ta tás nem zet kö zi kap cso la tai nem -

csak ezen prog ra mok nak kö szön he tõ en bõ vül tek. Egy má sik fo lya mat ról is szót kell

ej te nünk. Auszt ria föld raj zi hely ze té bõl, tör té nel mé bõl fa ka dó an min dig is ak tív

kül po li ti kát foly ta tott a tõ le ke let re fek võ or szá gok kal. A 1989–1990-es for du lat kö -

vet kez té ben ezek a kap cso la tok – a fel sõ ok ta tás vo nat ko zá sá ban is – meg erõ söd tek

(Osztrák–Magyar Ak ció, Osztrák–Szlovák Ak ció, Osztrák–Cseh Ak ció, CEEPUS-

program stb.). (Pellert, 1999:22; 29–30)

2000-ben – töb bek kö zött – az oszt rák kül ügy- va la mint ok ta tá si mi nisz té ri um

rész vé te lé vel meg ala pí tot ták a South East European Educational Cooperation Network-

öt (SEE ECN). A kez de mé nye zõk cél ja a ré gió fel sõ ok ta tá sá nak fej lesz té se, a részt

ve võ ke let-eu ró pai or szá gok elõ ké szí té se a bo lo gnai fo lya mat ba va ló in teg rá ci ó ra.

En nek ér de ké ben rend sze re sen nem zet kö zi kon fe ren ci á kat szer vez nek. A há ló zat

tag jai nem csak kor mány za ti szer vek (il le té kes mi nisz té ri u mok), ha nem egye te mek,

NGO-k, fel sõ ok ta tá si szak ér tõk az il le tõ ré gi ó ból s az egész vi lág ból. A pro jek tet az

EU kez de mé nye zé sé re lét re jött Dél-ke let Eu ró pai Sta bi li zá ci ós Cso mag ból finan-

szírozzák.(Neuper, 2004:44–45)8

A bo lo gnai fo lya mat má sik fon tos elõz mé nyé nek az Eu ró pai Kö zös ség ál ta lá nos

és szak kép zés re vo nat ko zó sza bá lyo zá sai te kint he tõ ek. Ezek a jog sza bály ok

munkaerõpiaci szem pont ból ha tá roz zák meg az el he lyez ke dés elõ fel té te le it a ta nul -

má nyok ra és a vég zett sé gek re vo nat ko zó an. Már ezek ben meg je le nik a mi ni mum

há rom éves fel sõ fo kú kép zés kö ve tel mé nye. (Hummer, 2005:34–35, 43–44)

Az auszt ri ai fel sõ ok ta tá si jog sza bály ok ban még az 1993-as UOG-ben (Univer-
sitäts-Organisationsgesetz) sem le he tett ki mu tat ni nemzetköziesedésre vo nat ko zó egy -

sé ges irány el ve ket. An nál is in kább, mert az 1960-as, 1970-es évek ben az oszt rák fel -

sõ ok ta tá si po li ti ka az ex pan zió mi att szük sé ges bel sõ re for mok ra kon cent rált.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

8 Az oszt rák fel sõ ok ta tá si kül po li ti ka to vább ra is ak tív ma radt eb ben a te kin tet ben. Az Öster -
reichisches Austauschdienst (ÖAD) ko or di nál ja pél dá ul a Tempus-forrásokból fi nan szí ro zott ún. Croa-
tia for Bo lo gna pro jek tet. (Bericht über den Stand der Umsetzung der Bo lo gna Ziele in Österreich 2007. [a to -

váb bi ak ban: Bericht] 2007: 69.)
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A ku ta tók ezt az idõ sza kot a fel sõ ok ta tás provincializálódásával (Verprovinzialisie rung)
jel lem zik. A vál to zás üte me az 1980-as évek vé gé tõl erõ sö dött fel. Ek kor tól be szél he -

tünk cél zott nemzetköziesítésrõl. A nemzetköziesítés po li ti ká ja azon ban nem or szá -

gos szin ten je lent meg, ha nem az EK szint jén, s azt kö ve tõ en az egye te mek kül de -

tés nyi lat ko za ta i ban. (Ludescher–Waxenegger, 1999:113; Pellert, 1999:20)

A struk tu rá lis re for mok a nemzetköziesedés elõ fel té te lei, vi szont a nem zet kö -

zie sedés egy ben esz köz ar ra, hogy a fel sõ ok ta tás ban struk tu rá lis re for mo kat le hes -

sen vég re haj ta ni. Pellert sze rint a nemzetköziesedés le he tõ sé gei az 1990-es évek

vé gé re be szû kül tek. A fo lya mat új fá zis ba lé pé sé hez szük sé ges struk tu rá lis re for -

mok el en ged he tet le nek ké vál tak. A dön tést ne he zí tette a fel sõ ok ta tá si po li ti ká ban

be kö vet ke zett szem lé let vál tás. A nemzetköziesítéssel pár hu za mo san ra di ká lis re -

for mo kat hoz tak a költ sé gek csök ken té se, a for rá sok ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa és a

mi nõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben. (Pellert, 1999:20, 30)

Az 1997-ben el fo ga dott Egye te mi ta nul má nyi tör vény (Universitätsstudiengesetz) volt

a jog sza bály ok te kin te té ben Auszt ri á ban az el sõ je len tõs lé pés az egye te mek

nemzetköziesítése te rén. A tör vény ugyan is be ve ze tett két, nem zet kö zi leg el fo ga -

dott poszt gra du á lis fo ko za tot (Master of Advanced Studies és Master of Bu si ness Adminis-
tration). A mes ter kép zés mel let ti dön tést az zal in do kol ták, hogy kül föl di hall ga tói

ér dek lõ dés re el sõd le ge sen a ta nul má nyok poszt gra du á lis sza ka szá ban le het szá mí ta -

ni. A két mes ter fo ko zat oda íté lé sé nek en ge dé lye zé se komp ro mis  szu mos meg ol dás

volt: a vég zett sé gek nem zet kö zi stan dar dok hoz va ló ál ta lá nos iga zí tá sa az el len ál lás

mi att nem va ló sul ha tott meg. A tör vény a tan ter vet il le tõ en a ko ráb bi nál na gyobb

sza bad sá got adott az egye te mek nek: le he tõ vé tet te egyé ni pro fil ki ala kí tá sát, s ez -

zel köz vet ve meg kön  nyí tet te az ok ta tás ban a nem zet kö zi együtt mû kö dést. Eny hí -

tet te to váb bá az ide gen nyel vi kép zés fel tét ele it. (Uo. 20–21, 33)

Az oszt rák par la ment a Bo lo gnai Nyi lat ko zat meg ho za ta la után más fél hó nap pal,

1999. szep tem ber 1-jén mó do sí tot ta az 1997. évi Egye te mi ta nul má nyi tör vényt (Uni -
versiätsstudiengesetz – UniStG). A tör vény re két ség kí vül ha tott az 1998 má ju sá ban el fo -

ga dott Sor bonne -i Nyilatkozat,9 a Bo lo gnai Nyi lat ko zat a vi ta le zá rá sát se gí tet te. A mó do sí -

tás so kat mon dó an a Bakkalaureats-Novelle ne vet kap ta. A tör vény irány vál tást ho zott az

oszt rák fel sõ ok ta tá si po li ti ká ban, s fon tos lé pést je len tett az egye te mi szek tor to váb bi

nemzetköziesedésében. Az ezen szem pont ból leg fon to sabb pas  szu sai az aláb bi ak. 

� Meg en ged te a dip lo ma mel lék let bevezetését.10

� Szé les le he tõ sé get biz to sí tott az ECTS hasz ná la tá ra, csök kent ve a kreditrend-

szer ed di gi al kal ma zá sa kö rü li bi zony ta lan sá got. A kül föl di ta nul má nyok be szá -

mí tá sa ez zel le egy sze rû sö dött. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

9 A Sor bonne -i Nyi lat ko zat nak po li ti kai je len tõ sé ge volt. Alá írói kö zött sze re pel Né met or szág, ami Auszt -

ria szá má ra ösz tön zõ en hat ha tott. Né met or szág ban 1999-ben meg tör tént a Fel sõ ok ta tá si ke ret tör vény mó -

do sí tá sa, amely le he tõ vé tet te a kon sze ku tív kép zé si rend szert. A hát tér ben bel po li ti kai okok is meg hú -

zód tak: a kö zel gõ vá lasz tá sok a kor mányt gyors lé pés re kész tet ték. (Perthold– Stoi tzer, 2001:9)

10 A dip lo ma mel lék le tet 1996 és 1998 kö zött az UNESCO, az Európa Tanács és az Eu ró pai Kö zös -

ség mun ka cso port ja fej lesz tet te ki. Oszt rák rész rõl a mun ká la tok ban a TU Graz vett részt. A FH

Wi e ner Neustadt mel lett Auszt ri á ban eb ben az in téz mény ben tesz tel ték. Jog sza bály 1997-ben en -

ged te meg hasz ná la tát. (Hummer, 2005:58)
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� Be ve zet te az an gol szász or szá gok ban szo ká sos, ko ráb ban egyes kon ti nen tá lis

or szá gok ban, mint Hol lan dia és Svéd or szág már be ve ze tett két cik lu sú kép zést,

no ha ezt az oszt rák fel sõ ok ta tá si po li ti ka ed dig ki mon dot tan el le nez te. A vé le -

mény vál toz ta tás mö gött leg in kább nem zet kö zi ha tá sok hú zód tak, az eu ró pai

har mo ni zá ció, il let ve az Auszt ri á ban kü lö nö sen ma gas le mor zso ló dá si arány.

A dön tés hez hoz zá já rult, hogy a kül föl di egye te mi hall ga tók kö ré ben el sõ sor -

ban nép sze rû MA (MBA) fo ko za tot le he tõ vé akar ták ten ni. To váb bi szem pont -

ként sze re pelt, hogy egyes an gol szász egye te mek nem fo gad ták el az oszt rák

dip lo mát a mes ter fo ko zat tal egyen ran gú nak, s ezért nem en ged ték dok to rál ni

az oszt rák je lent ke zõ ket. Az egy más ra épü lõ Bakkalaureat és a Magister kép zés

al ter na tí va ként je lent meg, nem lé pett az egy cik lu sú, ún. dip lo más kép zés

(Diplomstudium) he lyé re. Az el sõ fo ko zat 3–4, a má so dik 1–2 éves le he tett.

A BA- és az MA-programokat az egye te mek nek a mi nisz té ri um nál kel lett en ge  -

dé lyez tet ni ük. Az el sõ BA-szintû ta nul má nyi prog ra mok a 2000/01-es tan év ben in -

dul tak: si no ló gia a Bé csi Egye te men és bi o ló gia a Salz bur gi Egye te men. Ezek ab -

ban is kü lön böz tek a ko ráb bi öt éves kép zés tõl, hogy a vizs gá kat az órák ke re té ben

kel lett meg tar ta ni, s dip lo ma mun ka he lyett két ún. Bakkalaureat-dolgozat meg írá -

sát ír ták elõ. A BA- és az MA-programok csak kreditrendszerben mû köd het tek.

� Ki bõ ví tet te az egye te mi au to nó mi át: az új ta nul má nyi prog ra mok be ve ze té sé -

nek, il let ve a má sutt már ok ta tott prog ra mok in dí tá sá nak en ge dé lye zé se a mi -

nisz té ri um tól az egye te mek ha tás kö ré be ke rült (a BA- és az MA-prog ramokat

ki vé ve). Az egye te mek ta nul má nyi bi zott sá gai a tan ter vek fej lesz té sé re is jo got

kap tak. Az Allgemeines Hochschulstudiengesetz (AHStG) nem en ged te ugyan is, hogy

auszt ri ai egye te me ken a hall ga tók ren des ta nul má nyo kat ide gen nyel ven foly tas -

sa nak. Er re csak kü lön le ges eset ben és több egye tem ko ope rá ci ó já val lét re jött

nem zet kö zi ta nul má nyi prog ra mok ke re té ben volt le he tõ ség. A mó do sí tott

UniStG könnyí tett a hely ze ten: en ge dé lyez te, hogy az egye te mi ta nul má nyi bi -

zott sá gok le he tõ vé te gye nek ide gen nyel vû prog ra mo kat és ide gen nyel ven tör -

té nõ vizs gá zást. Hoz zá tet te azon ban, hogy az ér té ke lés so rán a tan anyag el sa já tí -

tá sá nak mély sé gét, s nem a nyelv tu dás szint jét kell fi gye lem be venni.11

� A kül föl di egye te me ken szer zett aka dé mi ai fo ko zat ho no sí tá sát le szû kí tet te a

köz szfé rá ban el he lyez ked ni szán dé ko zók ra, so kak szá má ra meg kön  nyít ve ez zel

az el he lyez ke dést a mun ka erõ pi a con. (Aigner, 2002:25–26; Pechar 2002:242,

246, 249; Höllinger, 2004:62–63; Perthold–Stoitzer, 2001:9)

A több lép csõs ta nul má nyi rend szer be ve ze té se s an nak mi ként je el len ben szá -

mos kér dést ve tett fel. Reber kri ti kai ész re vé te le i ben a rend szer lé nye gét érin tet te.

Sze rin te ezen prob lé mák az Egye sült Ál la mok ban ta pasz talt elõ nyö ket sem mis sé

te szik. Fõbb meg ál la pí tá sai az aláb bi ak.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

11 Az ide gen nyel vû kép zés ma is igen szûk ke re tek közt zaj lik. 2006 té li sze mesz te ré ben az egye -

te me ken mind ös  sze 2 MA- és egy dok to ri kép zést le he tett an gol nyel ven el vé gez ni. A szak fõ is ko -

lák ese té ben a kép va la me lyest ked ve zõbb: ugyan eb ben a fél év ben 7 két nyel vû (né met és an gol)

és 5 an gol nyel vû kép zést kí nál tak. (Bericht, 2007:71)
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� A BA-képzés el sõd le ges ala po zó jel le gé nél fog va nem ad le he tõ sé get a hall ga -

tók spe ci á lis te het sé gé nek a ki bon ta koz ta tá sá ra. 

� A ta nul má nyi idõ csök ken té se mi att ke vés fi gyel met tud nak szen tel ni a hall ga -

tók szo ci á lis és interkulturális kom pe ten ci á i nak fej lesz té sé re. 

� A rö vid, egy éves ma gisz te ri kép zés le he tõ vé té te le nem zet kö zi ös  sze ha son lít -

ha tó sá gi és egyen jo gú sí tá si prob lé má kat vet fel.

� A két új, ta nul má nyi ide jét te kint ve rö vi debb kép zés meg ne he zí ti a nem zet kö zi

mo bi li tást.

� A ma gisz te ri fo ko zat fe lel meg a hall ga tók és a mun ka erõ pi ac el vá rá sa i nak,

ezért a hall ga tók a BA-végzettség bir to ká ban azon nal foly tat ni fog ják ta nul má -

nya i kat. Rá adá sul a tör vény al ko tók is ezt tá mo gat ják. Ezért mun ka ta pasz ta lat

nél kül kez dik meg a ma gisz te ri kép zést, így meg kér dõ je lez he tõ, va jon az el mé -

let és a gya kor lat egy sé ge meg te remt he tõ-e. Az egye te mek nem tud nak ugyan -

is a hall ga tók mun ka he lyi is me re te i re tá masz kod ni. Reber sze rint az eset le ges

szak ma vál tás hoz is szük ség len ne elõ ze tes mun ka he lyi ta pasz ta la tok ra. En nek

hi á nyá ban az il le tõ nem foly tat hat ja a kép zést a vég zett sé gé tõl el té rõ tu do -

mány ág ban vagy -területen, ha nem BA-szinten kel le ne kez de nie az új szak ma

el sa já tí tá sát. (Reber, 2001:48–50)

Winkler a kép zé si szer ke zet vál tást nem zet kö zi ha tás ra ho zott, el si e tett, elõ ké -

szí tet len dön tés nek te kin tet te. Sze rin te ab ban az eset ben van ér tel me, ha nem szimp -

la szét vá lasz tás ról van szó, ha nem meg tör té nik a ta nul má nyi rend szer új kon cep ci ó -

já nak ki dol go zá sa. Nem sza bad en ged ni – in tett – hogy a Bakkalaureat fo ko zat

for má lis sá vál jon, egye dül a ki ma ra dás al ter na tí vá ja ként szol gál jon. Meg kér dõ je lez te

a ren des ta nul má nyi idõ be tart ha tó sá gát. Sze rin te er re az egye te mek nek ezen túl

sem lesz nek meg az esz kö zei. (Winkler, 2001:81–82)

Több elem zõ fel ve tet te a szak fõ is ko lai vég zett ség és az egye te mi Bakkalaureat

fo ko zat ös  sze egyez tet he tõ sé gé nek kér dé sét. Az egye te mi re form mal pár hu za mo san

ugyan is meg in dult a vi ta a szak fõ is ko lai kép zés ha son ló át ala kí tá sá ról. Ezt Winkler

el le nez te, mi vel még nem épült ki tel je sen a szak fõ is ko lai szek tor. Úgy vél te, a jö -

võ ben a két kép zés kon ku rens lesz. Sze rin te a szak fõ is ko lák nak a múlt juk mi att

hely ze ti elõ nyük van, s az ed di gi ered mé nyek prog ram ja ik meg tar tá sa mel lett szól -

nak. Kü lönb ség kö zöt tük a ta nul má nyi idõ hos  szá ban s ab ban van, hogy a Bakkalau-

reat-programok erõ tel jes eb ben el mé let ori en tál tak. (Uo. 82, 84) Reber azt jó sol ta,

hogy mi vel a szak fõ is ko lai dip lo ma négy év alatt meg sze rez he tõ, a Bakkalaureat a

leg ala cso nyabb presz tí zsû aka dé mi ai fo ko zat lesz. (Reber, 2001:50)

AZ OSZT RÁK FEL SÕ OK TA TÁS EU RÓ PAI 

HAR MO NI ZÁ CI Ó JÁ NAK FEL GYOR SU LÁ SA

Az oszt rák fel sõ ok ta tást a tu do má nyos, mû vé sze ti és ma gán egye te mek; a szak fõ is -

ko lák; s a kü lön fé le aka dé mi ák al kot ják. A nemzetköziesedés elõ ször – ahogy lát tuk

– az egye te mi szek tor ban je lent ke zett. En nek min tá já ra ala kí tot ták át a szak fõ is ko -

lá kat, a pe da gó gi ai és egyéb aka dé mi á kat. Az Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Szö vet sé gi Mi nisz té ri um (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur)12 a

bo lo gnai ja vas la tok meg va ló sí tá sá nak kö ve té sé re pro jek tet in dí tott (Controlling-Projekt).
2000-ben szá mos mi nisz té ri um – valamint a fel sõ ok ta tá si ér dek kép vi se le tek, mi nõ -

ség biz to sí tá si szer ve ze tek stb. – rész vé te lé vel ún. Bo lo gna Follow up Cso port ala kult.

(Be richt, 2007:65) Az ér de kel tek kö zöt ti ta pasz ta lat cse re elõ moz dí tá sa, a fo lya mat

monitorizálása ér de ké ben a mi nisz té ri um az egye te mek nek éven te ún. Bo lo gna -na pok

ren de zé sét ja va sol ta, s az ered mé nye ket rend sze re sen ki ad ja. (Aigner, 2002:26)

AZ EGYE TE MI SZEK TOR

A Bo lo gnai Nyi lat ko zat ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek (va ló já ban aján lá sok) meg va ló -

sí tá sá hoz szük ség volt az egye te mek mû kö dé sét sza bá lyo zó tör vé nyek mó do sí tá sá ra.

Foly ta tó dott te hát a ko ráb ban meg in dult, a szek tor nem zet kö zi vé vá lá sa ér de ké ben

zaj ló fo lya mat. 

Leg je len tõ sebb jog sza bály nak a 2002-ben el fo ga dott Egye te mi tör vényt (Univer-
sitätsgesetz – UG)13 te kint het jük, mely a bo lo gnai ja vas la to kat nor má vá tet te. Leg -

fõbb pas  szu sai eb bõl a szem pont ból az aláb bi ak:

� Az egye te mek nem zet kö zi irá nyult sá gá nak szük sé ges sé ge: 1. fon tos a hall ga tók

nem zet kö zi mo bi li tá sa; 2. az in téz mé nyek nek az ok ta tás, a ku ta tás és a mû vé -

szet te rü le tén nem zet kö zi együtt mû kö dést kell ki épí te ni ük, il let ve a már fen-

n ál ló kat tá mo gat ni uk; 3. a fi nan szí ro zás ban (is) fon tos sze re pet ka pó tel je sít -

mény-egyez mé nyek meg kö té se kor szem pont a nem zet kö zi ség erõ sí té se, a

hall ga tói mo bi li tás nö ve lé se; 4. a mi nõ ség biz to sí tás terén (evaluáció nem zet -

kö zi mé rõ szá mok alap ján, kül sõ evaluációba kül föl di szak ér tõk be vo ná sa); 5. a rek -

tor nak nem zet kö zi ta pasz ta lat tal kell ren del kez nie; 6. az egye te mi pro fes  szor

kül föl di is le het; 7. a habilitációs és a pro fes  szo ri el já rás ba be vont két kül sõ

szak ér tõ kö zött kül föl di is le het. 

� 2003. ok tó ber 1-jé tõl kö te le zõ a dip lo ma mel lék let ki adá sa. A do ku men tu mot

kérésre14 a né met mel lett an gol vagy a hall ga tó vá lasz tá sa alap ján egyéb ide gen

nyel ven ál lít ják ki. 

� Kö te le zõ az eu ró pai kreditrendszer. A ta nul má nyi bi zott sá gok nak 2003. ok tó ber 1-jé ig

min den tan ter vet kreditpontokkal kel lett el lát ni uk. (Az át ál lás az en ged mé nyek

mi att az óta sem tör tént meg, s ko ránt sem prob lé ma men tes.) (Bericht, 2007:39) 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

12 A kor mány za ti struk tú ra át ala kí tá sa (2007) után a fel sõ ok ta tás a Tu do má nyos és Ku ta tá si Szö -

vet sé gi Mi nisz té ri um hoz (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) ke rült. A to váb bi ak ban

mi nisz té ri um ki fe je zés sel az ép pen il le té kes kor mány za ti szer vet il let jük. 

13 A tör vény más szem pont ból, a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá nak de re gu lá ci ó ja te kin te té ben is el sõd le -

ges fon tos sá gú. Ezen kor szak al ko tó jog sza bály nyil vá ní tot ta jo gi sze mély nek az egye te me ket, ve -

zet te be a mi nisz té ri um és az in téz mé nyek kö zöt ti ún. tel je sít mény-egyez mé nye ket, vál toz tat ta

meg az egye tem irá nyí tá sát, mó do sí tott az egye te mi ok ta tók jog vi szo nyán stb. A tel je sít mény-

egyez mény köz jo gi szer zõ dés, amely ben a fe lek jo ga it és kö te les sé ge it rög zí tik. (Posch, 2006:139)

14 2005. jú li us 1-jé tõl az egye te mek nek kö te le zõ en, hi va tal ból ki kell ál lí ta ni uk a dip lo ma mel lék le -

tet né met és an gol nyel ven. Más nyel vû dip lo ma mel lék let igé nyel he tõ. (Bericht, 2007: 31)
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� Elõ ír ta (meg en ged te?) a két cik lu sú kép zés re va ló át té rést. Új kép zés alap ve tõ -

en már csak eb ben a rend szer ben in dul hat. A mû kö dõ prog ra mo kat át kell (le -

het?) ala kí ta ni. El vi leg há rom ki vé tel ma radt: az ál ta lá nos or vo si, a fog or vo si és

a ta nár kép zés. A szak iro da lom s a mi nisz té ri u mi for rá sok ezt a há rom ki vé telt

em lí tik. Hummer el len ben más képp ér tel me zi a tör vény szö ve gét. Sze rin te

nincs át ala kí tá si kény szer rõl szó, csak le he tõ ség rõl, sõt, nem csak a lé te zõ sza kok

(Studienrichtung) ma rad hat nak meg, ha nem újak is in dít ha tók dip lo más kép zés -

ként, még pe dig a kö vet ke zõ tu do mány te rü le te ken: szel lem- és kultúrtu-

dományok, mér nö ki tu do má nyok, mû vé sze ti tu do má nyok, egye te mi ta nár kép zés,

or vos tu do mány ok, ter mé szet tu do mány ok, jog-, tár sa da lom- és gaz da ság tu do má -

nyok, te o ló gia. (Hummer, 2005:79) A tör vény elõ írá sai sze rint 2006-ig a sza kok

fe lé nek BA-fokozatot kell adnia.15 A gya kor lat ban a már lé te zõ BA- (Bakkalau-
reat) kép zés 6–8, az MA- (Magister) kép zés 1–2 sze mesz te rig tar tott. A kép zett -

sé gek meg szer zé sé hez szük sé ges krediteket azon ban a tör vény 180, il let ve leg -

alább 120 pont ban rög zí tet te. Nem ál la pí tott meg te hát mi ni má lis ta nul má nyi

idõt, csak kreditpontszámot. Így ha a be vett 15 he tes sze mesz te rek kel szá mo -

lunk, há rom-, il let ve két éves ta nul má nyi idõt ka punk. A kép zést el vég zõk a

Bakkalaurea/Bakkalaureus, il let ve Magistra/Magister cí met hasz nál hat ják. Az el ne -

ve zé se ket 2006-ban par la men ti ha tá ro zat vál toz tat ta meg (752/A 22. GP). A ko -

ráb bi la ti nos vál to zat he lyett ma már az an gol ki fe je zést (Bachelor, Master)

hasz nál ják. (Bár több cik lu sú vá vált, ki vé telt ké pez a mér nök kép zés, ahol ma gas

presz tí zsé bõl ki fo lyó lag a Diplomingenieur cím a mes ter fo ko za tot vég zet tek nél is

megmaradt.)16

� Be ve zet te a leg alább 240 kredites, az az minimum há rom éves PhD-képzést. (A

ko ráb bi oszt rák fel sõ ok ta tá si jog sza bály ok ban ez a fo ko zat nem sze re pelt, ahogy

egyéb ként a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ban sem. A PhD-fokozat a Ber li ni Közleményben
ka pott he lyet elõ ször.) Az ed di gi dok to ri kép zés (Doktoratsstudium) to vább ra is

meg ma radt. A dok to ri kép zés hos  sza mi ni mum két év, ugyan is a hall ga tók szá -

má ra leg alább 120 kredit ös  sze gyûj té sét ír ták elõ. A PhD-fokozat ab ban az eset -

ben ítél he tõ oda, amen  nyi ben a dok to ri kép zés 240 kredittel jár. A PhD-

képzés az ún. dok to ri kép zés hez vi szo nyít va te hát kb. két szer ak ko ra

mun ka be fek te tést igé nyel. A hall ga tók nak ide jük fe lét ta nul má nyok ra, má sik

fe lét ku ta tó mun ká ra kell for dí ta ni uk. 

� Az élet hos  szig tar tó ta nu lás elõ se gí té se ér de ké ben sza bá lyoz ta az egye te mi

poszt gra du á lis to vább kép zést. En ged te – ahogy a ko ráb bi jog sza bály ok is – a rö -

vid ide jû, ún. egye te mi tan fo lyam ok (Universitätslehrgang) indítását.17

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

15 Ez a cél ki tû zés, ahogy az 1. áb ra mu tat ja, 2006-ra va ló ban meg va ló sult.

16 A mér nök kép zés át ala kí tá sá val szem ben Eu ró pa-szer te el len ál lás mu tat ko zott. Ezen en ged -

mény ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy Auszt ri á ban is vi ták vol tak. Az or vos kép zés meg vál toz ta tá sa

Auszt ri á ban sem tör tént meg. 

17 Egye te mi tan fo lya mo kat nem csak a to vább kép zés re spe ci a li zá ló dott kremsi Donau-Universität

hir det, ha nem a töb bi egye tem is. A 2006-os té li sze mesz ter ben e tan fo lyam ok 45%-a (188 tan fo -

lyam) MA-fokozattal zá rult. (Bericht, 2007:61)
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� Ja va sol ta az eu ró pai di men zió ér vé nye sí té sét egy részt in téz mé nyek kö zöt ti

nem zet kö zi ko ope rá ci ó val (ket tõs vagy kö zös diplomák),18 más részt a kép zés

tar tal má ra vo nat ko zó re for mok kal. 

� Meg kön  nyí tet te az oszt rák hall ga tók nem zet kö zi mobilitását.19 Egy részt elõ ír ta,

hogy az EU vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség bár me lyik egye te mén le tett

vizs gát ugyan azon prog ra mon be kell szá mí ta ni, ha ugyan an  nyi vagy alig el té rõ

kreditponttal járt. Ez zel meg szûnt a ko ráb bi hos  sza dal mas, elõ re meg nem jó -

sol ha tó ered mén  nyel já ró át szá mí tá si (ho no sí tá si) gya kor lat. Az egye tem és a

hall ga tó Vorausbescheid c. alatt elõ ze tes meg ál la po dást köt, amely ben az egye -

tem ga ran tál ja, hogy a kül föld ön el ért ered mé nye ket be szá mít ja tel je sít mé nyé be.

A tör vény más részt ki mond ta, kül föl di rész kép zés ese tén nem kell a hall ga tó nak

a ha zai egye te men tan dí jat fizetnie.20 Mind ezek el le né re az ered mé nyek be szá -

mí tá sa to vább ra is ese ti el já rás ré szét ké pe zi, s ko ránt sem prob lé ma men tes.

� Az új ok ta tói szol gá la ti jog vi szony meg kön  nyí tet te a kül föl di ok ta tá si vagy ku -

ta tá si cé lú tar tóz ko dást. (En nek ki hasz ná lá sa azért is ér de ke az ok ta tók nak,

mert a pro fes  szo ri ki ne ve zés nél a nem zet kö zi ta pasz ta la tot fi gye lem be ve szik.)

� A mi nõ ség biz to sí tást új ala pok ra he lyez te az egye te mi au to nó mia ki ter jesz té -

sé vel, az in téz mé nyi me nedzs ment-rend szer, va la mint az egye tem és a mi nisz -

té ri um kö zött lé te sí ten dõ tel je sít mény-egyez mény kö te le zõ be ve ze té sé vel.

(Rainer, 2004:141–143; Neumeister, 2004:151–154; Neuper, 2004:50–53; No vak,

2006:159–161; Kasparovsky, 2004:93) A mi nõ ség biz to sí tá si ered mé nyek nek

utób bi alap já ul kell szol gál ni uk. Az egyez mény ben sze re pel nie kell to váb bá,

hogy az in téz mény mû kö dé sé nek mely te rü le te it fog ják ak tu á li san evaluálni.

Az evaluáció bel sõ és kül sõ el já rás ból áll. Szem pon tul szak mai nem zet kö zi

stan dar dek szol gál nak. Az egye te mi ok ta tók tel je sít mé nyét leg fel jebb öt éven te

evaluálni kell. (Bericht, 2007:51; Posch, 2006:141–142)

A mi nõ ség biz to sí tás te rén ho zott in téz ke dé sek re rö vi den kü lön ki kell tér nünk.

Az egye te me ken a mi nõ ség biz to sí tá si el já rá so kat az Evaluierungserlass ve zet te be

1997-ben. A ma gán egye te mek szá má ra 2000-ben ír ták elõ az akkreditációt. Az ál la mi

egye te mek (és szak fõ is ko lák) mi nõ sé gé nek el len õr zé sé re 2004-ben hoz ták lét re az

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

18 A 2006/07-es tan év ben 15 ket tõs dip lo mát adó prog ra mot kí nál tak az egye te mek, s több elõ ké -

szí tés alatt állt. A joint study- vagy a double deegre-programok lé te sí té sé re a mi nisz té ri um, a Rek to ri

Kon fe ren cia, a Szak fõ is ko lai Kon fe ren cia és az Oszt rák Hall ga tó ság kö zös mun ka cso port ja dol goz

ki ja vas la to kat s min ta szer zõ dést. (Uo. 57., 59.)

19 A hall ga tói mo bi li tást se gí ti elõ, hogy 2005-tõl ösz tön dí jat már a 3. sze mesz ter tõl igény be le het

ven ni. (Uo. 43.)

20 A kreditrendszer és a nem zet kö zi leg is mert vég zett sé gek kö te le zõ be ve ze té se, al kal ma zá sa az

át lát ha tó ság nö ve lé sé vel szin tén a hall ga tói mo bi li tás elõ se gí té sét hi va tott szol gál ni. A hall ga tói

cse re el len zõi a kül föl di kép zés mi nõ sé gét il le tõ en ugyan is ag gá lyo kat fo gal maz tak meg. Sze rin tük

er re vo nat ko zó an ne héz biz tos in for má ci ót sze rez ni. Rainer eb ben a kér dés ben az egye te mek fe le -

lõs sé gét hang sú lyoz ta. Az ECTS sze rin te csak ál ta lá nos ér té kû, az in téz mé nyek fel ada ta és fe le -

lõs sé ge a part ner ki vá lasz tá sa. Eb ben se gí ti õket vé le mé nye sze rint az evaluáció és az akkreditáció.

(Rainer, 2004:143)
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Oszt rák Mi nõ ség biz to sí tá si Ügy nök sé get (Österreichische Qualitätssicherungsagentur –
AQA). Ala pí tói: az Ok ta tá si Tu do má nyos és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, az Auszt ri ai

Rek to ri Kon fe ren cia (Österreichische Rektorenkonferenz), a Szak fõ is ko lai Kon fe ren cia

(Fachhochschulkonferenz), az Auszt ri ai Hall ga tó ság (Österreichische Hochschülerschaft) és

az auszt ri ai ma gán egye te mek. Az AQA füg get len egye sü let, fel ada ta ta nács adás sal

se gí te ni a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket mi nõ ség biz to sí tá si kér dé sek ben, meg szer -

vez ni és ko or di nál ni az evaluációt. (Neuper, 2004:51–52)21 Az ál la mi egye te me ken

akkreditáció to vább ra sincs. 

A 2002-es Egye te mi tör vény nagy vi tát vál tott ki Auszt ri á ban. Je len írá sunk ban

csak a nemzetköziesedésre vo nat ko zó vé le mé nyek re té rünk ki. Rainer ér té ke lé se

sze rint a tör vény több szem pont ból az auszt ri ai egye te mek vis  sza té ré sét ered mé nyez -

te az eu ró pai egye te mi tér ség be. (Hoz zá te szi vi szont, hogy a kül föl di mo del lek ta nul -

má nyo zá sá val ti pi kus auszt ri ai rend szert ala kí tot tak ki.) (Rainer, 2004:146) A tör vény -

al ko tók cél ja va ló ban az volt, hogy az egye te mek nem zet kö zi ver seny ké pes sé gét

nö vel jék. Ez a szán dék állt a tör vény nemzetköziesedést elõ se gí tõ, sõt elõ író pa ra gra -

fu sai mö gött. S – töb bek kö zött – ezt cé loz ta a irá nyí tá si és szer ve ze ti re form. 

A tör vény szö ve gé vel és vég re haj tá sá val kap cso lat ban Pechar és Pellert két fõ

prob lé mát em lí tett. Az egyik a be is ko lá zás kér dé se. Az oszt rák egye te mek kor lá to -

zás nél kül ve he tik fel a meg fe le lõ elõ kép zett ség gel ren del ke zõ je lent ke zõ ket. Ezt a

gya kor la tot a tör vény is élet ben hagy ta. Rá adá sul a BA- és az MA-szint kö zé sem ik -

ta tott sze lek ci ós el já rást. A fel sõ ok ta tás leg fõbb ba ja in (pl. a so kat em le ge tett ki ma -

ra dás, az el hú zó dó ta nul má nyok vagy akár a né met hall ga tók tö me ges ér dek lõ dé se,

ahogy er re a ké sõb bi ek ben még uta lunk) ezért sze rin tük nem le het majd se gí te ni.

A má sik fõ prob lé má nak a cur ri cu lum-re form kö rü li vis  szás sá go kat te kin tet ték. Az

egye te mi ta nul má nyi bi zott sá gok (Studienkomission) – ép pen túl jut va egy je len tõ sebb

át ala kí tá son (az UniStG 1997 elõ írá sai sze rint) – meg le he tõ sen vo na kod va lát tak

ne ki az újabb re form nak. Sok he lyen csak a kép zés szét vá lasz tá sa tör tént meg.

Ugyan így ál ta lá ban for má li san zaj lott az ECTS be ve ze té se. Ezért gyak ran nincs

szink ron ban a kredit- és a vizs ga rend szer. (Pechar–Pellert 2004:269–329)

Hummer sze rint az zal, hogy a tör vény meg en ge di mind két kép zé si struk tú ra

mû kö dé sét, pár hu za mos sá go kat en ge dé lyez. Vé le mé nye sze rint egyik sem kom pa ti -

bi lis az eu ró pai rend szer rel. A ré git nem kell in do kol ni, az új a BA há rom éves re szo -

rí tá sa mi att. (A Bo lo gnai Nyi lat ko zat mi ni mum 3 évet em lít.) Mind ezért tör vény mó -

do sí tást tar tott szük sé ges nek. (Hummer, 2005:84)

Az UG je len tõs el len zés re ta lált a fel sõ ok ta tá si ok ta tók szé le sebb kö re i ben is.

Töb ben az egye te mek tu dós kép zõ fel ada tá nak hát tér be szo ru lá sá tól tar tot tak és

tar ta nak. Sze rin tük ez a funk ció a kép zé si szin tek kö zül csak a dok to ri és a PhD-

képzésre vo nat ko zik. A BA- és az MA-szinten a cél a szak kép zés, ez azon ban – han -

goz tat ták – el len té tes az egye tem alap el ve i vel. (Rabl, 2005:28) Az egye te mi és fõ is -

ko lai ok ta tók egye sü le te (ULV) 2005-ben tett nyi lat ko za tá ban szak mai vi tát

kö ve telt. Ki je len tet te: az egye te mek nem le het nek csu pán a gaz da ság ér de ke i nek

alá ren delt szak kép zõ he lyek, fel ada tuk tu do má nyos is me re tek át adá sa mel lett a

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

21 A mi nõ ség biz to sí tás ról lásd bõ veb ben Posch, 2006.
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hall ga tók sze mé lyi sé gé nek fejlesztése.22 Hang sú lyoz ta, nem le het a Bo lo gnai Nyi lat -
ko zat ja vas la ta it dif fe ren ci á lás nél kül meg va ló sí ta ni. Meg kell vizs gál ni, mely kép zé -

sek ben van ér tel me az át ala kí tás nak. Ezért – ér velt – kü lön disz cip li ná ris egyez te -

tés szük sé ges szak mai ala pon, s el sõd le ge sen nem gaz da sá gi és po li ti kai ér vek nek

kell szá mí ta ni uk. Le szö gez te, a hos  szabb alap kép zés se gí ti a dip lo má so kat ab ban,

hogy gyor san re a gál ja nak a mun ka erõ-pi a ci vál to zá sok ra. A szûk pro fi lú BA-képzés

er re nem ké pes. (Presseerklärung des ULV Österreich, 2005)

Ál ta lá ban po zi tí van fo gad ták a dok to ri fo ko zat fel ér té ke lé sét. (Ed dig csak

presz tízs ér té ke volt, ami iga zán szá mí tott, az a habilitáció volt. Utób bi a tör vény

ren del ke zé sé nél fog va már nem kö te le zõ az aka dé mi ai kar ri er hez.) Újab ban Auszt -

ri á ban a kép zé si szin tek kö zül a dok to ri kép zés át ala kí tá sa ke rült elõ tér be. Az Egye -
te mi tör vény 2006-os mó do sí tá sa a ko ráb bi tól el té rõ mó don nem a tel je sí ten dõ kredi -

tek szá mát ír ta elõ, ha nem vis  sza tér ve a ré gi ha gyo má nyok hoz a mi ni má lis

ta nul má nyi idõt, 3 esz ten dõt. (2009/10-tõl már csak há rom éves dok to ri kép zés lé -

tez het az or szág ban. A rö vi debb, mi ni mum 120 kredites kép zé sek nek 2017. [sic!]

szep tem ber 30-ig ki kell fut ni uk.) A dok to ri kép zés dip lo más- vagy MA-képzésre

épül het, s dok to ri vagy (!) PhD fo ko zat oda íté lé sé vel vég zõ dik. A no vel lá val meg -

tör tént a dok to ri és a PhD-képzés har mo ni zá lá sa. 2006/07-ben hét egye te men mû -

kö dött 6–8 sze mesz te res PhD-képzés (ös  sze sen 8), s 6 dok to ri kép zés hos  sza volt 6

fél éves. (Bericht, 2007:35)23

A gaz da sá gi sze rep lõk ele in te szkep ti ku sak vagy leg alább is tar to zó dó ak vol tak a

kér dés ben, in kább vá ra ko zó ál lás pont ra he lyez ked tek. Van nak, akik sze rint a kép zé si

és a fog lal koz ta tá si rend szer ös  sze han go lá sa nem volt si ke res. A lobbitevékenységet

foly ta tó ön kén tes auszt ri ai ér dek vé del mi szer ve zet, az Industrieellenvereinigung ok ta -

tás ügyi il le té ke se, Dr. Gerhard Riemer a Ber li ni Kon fe ren ci án az eu ró pai ipar egye -

sü le tek kép vi se le té ben a gaz da ság és az ipar a BA-fo ko zat mel letti tel jes tá mo ga tá -

sá ról biz to sí tot ta az egy be gyûl te ket. Né ze te sze rint a BA sok olyan fi a tal szá má ra

el ér he tõ vé te szi a fel sõ ok ta tást, aki a ko ráb bi 5 éves kép zés be nem mert be le kez -

de ni. (Neuper, 2004:61–64) Az egye sü let kü lön me mo ran dum ban fog lal ko zott a

szer ke zet vál tással, s tel jes tá mo ga tá sá ról biz to sí tott. (Heller, 2004) A Wirtschafts -
kam mer meg bí zá sá ból 2005-ben ké szí tett ta nul mány po zi tí van nyi lat ko zott az át ala -

kí tás ról, s na gyobb ered mé nyes sé ge ér de ké ben né hány re for mot ja va solt: pl. kon sze -

ku tív MA-fokozat mel lett vagy he lyett in ter disz cip li ná ris MA-programok in dí tá sát.

(Landertshammer–Schedler, 2005)

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

22 „Es muss ver me i den werden, dass die Universitäten zu für die Wirtschaft billigen, da ausgelagerten und
staatlich geförderten Ausbildungsstätten werden, ihr gesellschaftlicher Grundauftrag umfasst die kritische Au-
seinandersetzung mit dem Wertaspekt von Wissenschaft und Kunst und geht damit über die Verfolgung von wert-
neutralem Fortschrittsdenken, über unmittelbare Verwertbarkeitsaspekte und eine Kommerzialisierung der Bil-
dung hinaus. Universitätsstudien dienen über die Vermittlung von wissenschaftlichem Fachwissen hinaus auch der
Persönlichkeitsbildung zur Entwicklung eines mündigen, kritischen und eigenverantwortlichen Menschen.”
(Presseerklärung des ULV Österreich, 2005) A bo lo gnai fo lya mat lé nye gét Kellermann ha son ló an

szem lé let vál tás ban, a fel sõ ok ta tás instrumentalizálásban lát ta (s nem pl. a több cik lu sú kép zés be -

ve ze té sé ben). (Kellermann, 2006)

23 A dok to ri kép zés rõl lásd bõ veb ben Hummer 2004-ben meg je lent ta nul má nya it.
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Meg vizs gál tuk, hogy a kép zé si szer ke zet át ala kí tá sa mi lyen ütem ben zaj lott a

tör vény meg ho za ta lát kö ve tõ en. A dip lo más kép zé sek ará nya csak las san csök kent.

(Lásd 1. áb ra) 2004 té li sze mesz te ré ig a prog ra mok 29%-át ala kí tot ták át. (Bericht,

2005:8) A kon sze ku tív prog ra mok ará nya két év vel ké sõbb 67,5% volt. (Bericht,

2007:8) Ugyan eb ben a fél év ben a hall ga tók 70%-a még min dig a ha gyo má nyos kép zé si

prog ra mo kat lá to gat ta. (Lásd 2. áb ra) Az új kép zé sek kö zül az MA-programok szá ma

min den év ben meg ha lad ta a BA-programokét, s a kü lönb ség nö ve ked ni lát szik.

1. áb ra. A kép zé si szer ke zet át ala kí tá sa az egye te me ken

Meg jegy zés: A dip lo más és a dok to ri kép zé sek rõl a köz bül sõ évek ben (2001–2004) nincs
adat. A dok to ri kép zé sek 2004-ig be zá ró lag nem szá mí ta nak be az ös  sze sí tés be. (Az ös  sze sí -
tett adat szá mí tá sa a sta tisz ti kák ban nem egy ér tel mû. A Gesamtzahl ugyan is 2003–2004-

ben nem ér te el a BA- és MA-képzések ös  sze gét. Ér tel me zé sünk sze rint ezért
Gesamtzahlként 2001–2004 kö zött a dip lo más kép zés sze re pel.) A BA-programok szá ma

2000-ben 4, a MA-programoké 5 volt. 2005-ben 3, 2006-ban 8 PhD-program ke rült meg -
hir de tés re. A szer ke zet vál tás a ma gán egye te me ken is el kez dõ dött. 2006/07-ben a BA-prog ra -

mok szá ma 47, az MA-programoké 45 volt.
For rás: Bericht, 2007:33, 74; 2005:51; 2004:44.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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2. áb ra. A hall ga tók szá ma az egye te me ken kép zé si tí pus sze rint (2006)

Meg jegy zés: A PhD-képzésben 255 hall ga tó vett részt, ará nyuk 0,086% volt.
For rás: Bericht, 2007:74

A SZAK FÕ IS KO LAI SZEK TOR

Az oszt rák fel sõ ok ta tás bõ egy év ti ze de bõ vült ki a szak fõ is ko lai szek tor ral. A szak -

fõ is ko la (Fachhochschule) be ve ze té sét 1993-ban a glo ba li zá ló dó vi lág igé nye i vel ma -

gya ráz ták. (Hát tér ében nem zet kö zi nyo más is ki ta pint ha tó.) Az ér dek lõ dõk nek – az

egye te mek kel ös  sze vet ve – rö vid ide jû, a mun ka erõ pi a con jól hasz no sít ha tó, gya kor -

lat ori en tált kép zést kí nál tak. A négy éves ta nul má nyi idõ elõ írá sa in do kolt tá tet te,

hogy a szak fõ is ko lák tan ter ve az egye te mek nél jó val kö töt tebb le gyen. A vá lasz tá si

le he tõ ség kor lá to zott, s a jog sza bály ok aka dá lyoz zák a ta nul má nyok el hú zó dá sát, ami

az egye te mek re (s fenn tar tó ként az ál lam ra) sú lyos szer ve zé si és anya gi ter he ket

rótt. Az in téz mé nyek nek iga zod ni uk kel lett a re gi o ná lis mun ka erõ-pi a ci hely zet hez:

dek la rált cél juk, hogy a ré gi ó ban hasz no sít ha tó kép zett sé get nyújt sa nak, s ez ál tal

já rul ja nak hoz zá a gaz da ság fej lõ dé sé hez. Ezért a szak fõ is ko lai kép zést ki sebb te le -

pü lé se ken is el ér he tõ vé tet ték. A szak fõ is ko lák fõ ként ok ta tó in téz mé nyek, a ku ta -

tás ugyan kez de tek tõl fog va sze re pelt fel ada ta ik kö zött, de ele in te ki zá ró lag az al -

kal ma zott jel le gû ek. A kép zés az 1994/95-ös tan év ben in dult el. (Brunner,

2004:11–15; Gom boz, 2003:76–77; Rébay, 2006:49–50; 54–55) Mind eb bõl lát ha tó,

hogy a szak fõ is ko lák ren del kez nek a BA-képzés több elõ nyé vel, s ezért fo gad ták

egye sek – ahogy ezt fen tebb je lez tük – fenn tar tás sal a szer ke zet vál tást. 

A szak fõ is ko lák át ala kí tá sa en nek el le né re meg tör tént. Eh hez szük ség volt a

Szak fõ is ko lai ta nul má nyi tör vény (Fachhochschul-Studiengesetz – FHStG) mó do sí tá sá ra,

amely re 2002-ben ke rült sor. A tör vény ben az UG 2002 ren del ke zé se it vet ték ala pul,

s azo kat al kal maz ták a szak fõ is ko lák ra. A no vel la le he tõ vé tet te, hogy a fenn tar tók

vá laszt has sa nak: ma rad nak az ed dig 8–10 sze mesz te res dip lo más kép zés mellett,24

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

24 A Fachhochschul-Diplomstudiengang új ne ve Fachhochschul-Studiengang lett. (Hauser, 2006:293)

252 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:09 Page 252



vagy át tér nek a kon sze ku tív rend szer re. A BA-képzések hos  sza 6,25 az MA-képzésé

2–4 sze mesz ter le het, s ahogy az egye te mek nél, az MA-fokozat egyen ran gú lett a

dip lo má val. (Két tí pu sa le het: gya kor lat- és a ku ta tás ori en tált.) A mi nõ ség fenn tar -

tá sa s a vá lasz tá si le he tõ ség biz to sí tá sa vé gett a tör vény ren del ke zé se foly tán egy

szak fõ is ko la nem kí nál hat csak BA-programot. A BA-program mel lett MA- vagy dip -

lo más kép zés nek is kell len nie az in téz mény ben. (A Szak fõ is ko lai Ta nács [Fach-
hochschulrat – FHR] 2005-ben el fo ga dott akkreditációs irány el vei alap ján egy BA-pro-

gramhoz több MA-program is il lesz ked het, s for dít va: 1 MA-program alap ja le het

több BA-program is.) A BA-képzés el vég zé sé nek (szem ben az MA-val és a dip lo más

kép zés sel) nem lett fel té te le a tu do má nyos ku ta tó mun ká val el ké szí tett szak dol go -

zat, ha nem csak egy sze rû szak iro dal mi írás be li mun ka (ún. Bachelorarbeit). A hall ga -

tó nak mind há rom vég zett ség hez bi zott sá gi vizs ga elõtt kell szá mot ad nia tu dá sá ról.

A szak fõ is ko lai vég zett ség nem egyen ran gú az egye te mi vel, azon ban egye te mi to -

vább ta nu lás ra jo go sít. Szak fõ is ko lai BA-programot el vé gez ve a hall ga tó szak ma i lag

re le váns egye te mi MA-fokozatot sze rez het (s for dít va). Szak fõ is ko lai dip lo ma vagy

MA-fokozat ese tén le het dok to ri ta nul má nyo kat foly tat ni. Azon ban a hi á nyo kat be

kell pó tol ni, s ez a kép zés meg hos  szab bo dá sá hoz ve zet het. (A dön té si kom pe ten ci át

eb ben az eset ben a no vel la a mi nisz ter ke zé be he lyez te: õ dönt ar ról, mely dok to ri

kép zés jö het szó ba, s mely ki egé szí tés sel jár a ta nul mány.) (Hauser, 2006:293–294,

297–300; Klepp, 2005:208)

Az el sõ szak fõ is ko lai BA-programok a 2003/04-es tan év té li sze mesz te ré ben in-

dultak,26 az MA-programok pe dig egy év vel ké sõbb. Ahogy a 3. áb ra is mu tat ja, a

Bachelor-képzés ará nya di na mi ku san nö ve ke dett az el múlt esz ten dõk ben. A BA-pro-

gramok szá ma 2006-ban ha lad ta meg elõ ször a ha gyo má nyos prog ra mo két. A hall ga tók

kö zött azon ban – a ta nul má nyi idõ hos  szá ból adó dó an is – még több ség ben van nak a

dip lo más kép zés re já rók. (Lásd 4. áb ra) Ki sebb vo lu me nû emel ke dés fi gyel he tõ meg

a Master-képzések ese tén. (PhD-képzés 2006-ig nem in dult szak fõ is ko lán.)

3. áb ra. A kép zé si szer ke zet át ala kí tá sa a szak fõ is ko lák ban

For rás: Bericht, 2007:74; 2005:52; 2004:45

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

25 A BA-program ré szét ké pe zi a gya kor lat, amely ko ráb ban a szak fõ is ko lai kép zést meg hos  szab bí -

tot ta. (Hauser, 2002: 17)

26 Az el sõ év ben 6 prog ram in dult, két év vel ké sõbb szá muk 36-ra nõtt. (Lásd 3. áb ra.)
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4. áb ra. A hall ga tók szá ma a szak fõ is ko lá kon kép zé si tí pus sze rint (2006)

For rás: Bericht, 2007:74

Az el múlt évek ben a szak fõ is ko lai szek tor ban szin tén fo lya ma to san be ve ze tés re

ke rült az eu ró pai kreditrendszer, ami ben a szá mos hall ga tót és ok ta tót von zó

Sokrates/Erasmus programnak ösz tön zõ sze re pe volt. A kül föl di ta nul má nyok meg -

kön  nyí té sé re a szak fõ is ko lák is ga ran tál ják (Vorausanerkennung) – a fel té te lek tel je sü -

lé se ese tén – az el ért ered mé nyek be szá mí tá sát. (Neuper, 2004:53–54; Klepp,

2005:208) A FHStG 2003. évi mó do sí tá sa le he tõ vé tet te a ket tõs dip lo mát adó prog ra -

mok in dí tá sát.27 (No vak, 2005:36) A szak fõ is ko lák nak 2005-tõl kell dip lo ma mel lék le -

tet ki ál lí ta ni uk a né met mel lett an gol nyel ven, ezt a leg több in téz mény azon ban már

ko ráb ban is ki ad ta. (Bericht, 2007:31)

A mi nõ ség biz to sí tás te rén a szak fõ is ko lák az egye te mek kel szem ben nagy

elõnyt él vez nek, hi szen ta pasz ta la ta ik több mint egy év ti zed re te kin te nek vis  sza.

Az akkreditácó Auszt ri á ban a szak fõ is ko lák meg szer ve zé sé vel kez dõ dött, hi szen

szak fõ is ko lai prog ra mo kat csak ab ban az eset ben hir det het tek meg, ha elõ ze te sen a

Fachhochschulrat, a szak fõ is ko lai szek tor akkreditációs szer ve ze te akk re di tál ta õket.

(Rébay, 2006:52–54; Klepp, 2005:208) A Szak fõ is ko lai Ta nács – s ez a Bo lo gnai Nyi -
lat ko zat ja vas la tai közt is sze re pel – fon tos nak tar tot ta és tart ja a nem zet kö zi kap -

cso la tok ki épí té sét. Ha son ló pro fi lú kül föl di or szá gos és nem zet kö zi szer ve ze tek kel

ke re si a kap cso la tot (pl. ENQA, IEQAAHE, Joint Quality Initiative, European Con-

sortium for Accreditation). 2003-ban szer zõ dést írt alá a sváj ci és né met akkreditá-

ciós szer ve ze tek kel, amely ben a fe lek nyi lat koz tak ar ról, hogy egy más akkreditációs

ha tá ro za ta it el is me rik. (Neuper, 2004:54)

A szak fõ is ko lai szek tor ban a nemzetköziesedés ké se de lem mel in dult. A bo lo gnai

cé lok nak meg fe le lõ át ala kí tás üte me azon ban az egye te me ké nél gyor sabb: a szer ke -

zet vál tás job ban elõ re ha ladt, a kö tött ta nul má nyi rend el le né re az elõ ze tes vá ra ko -

zás nál töb ben vesz nek részt szer ve zett mo bi li tá si prog ra mok ban, a mi nõ ség biz to sí -

tás te rén pe dig egy ér tel mû en elõny mu tat ko zik. En nek oka egy részt a szek tor

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

27 A 2006/07-es tan év ben 12 ket tõs dip lo mát adó prog ra mot kí nál tak a szak fõ is ko lák, s több elõ ké -

szí tés alatt állt. (Bericht, 2007:57)
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fi a tal sá gá ban rej lõ ru gal mas ság ban, más részt pe dig mé re te i ben ke res he tõ. (Gom boz,

2003:76, 78)

ERED MÉ NYEK AZ EGYE TE MI ÉS A SZAK FÕ IS KO LAI SZEK TOR BAN

A ta nul má nyi szer ke zet át ala kí tá sá nak elõ írá sá ra az egyes egye te mek s a szak fõ is ko -

lák kü lön fé le kép pen re a gál tak. Az in téz mé nye ken be lül disz cip lí nán ként is nagy fo -

kú kü lönb sé gek je lent kez tek. Leg kön  nyebb és leg gyor sabb volt az át ál lás a in for ma -

ti kai és a gaz da ság tu do má nyi prog ra mo kban, míg leg ne he zeb ben és leg las sab ban a

jo gi és a böl csész kép zé sek ben ment. Sok in téz mény az át ala kí tás ra kül sõ kény szer -

ként te kin tett. Ar ra is volt azon ban pél da, hogy az át ala kí tást az in téz mény egé szé -

nek fej lõ dé sét elõ moz dí tó té nye zõ ként ér té kel ték. A Fachhochschule Vorlalberg egy -

szer re dol goz ta ki ta nul má nyi prog ram kí ná la tát. Ar ra tö re ke dett, hogy az egyes

prog ra mok tan terv ét úgy ala kít sa ki, hogy meg kön  nyít se az in téz mé nyen be lü li át -

jár ha tó sá got. A Wirtschaftsuniversität Wi en ra di ká lis vál to zást haj tott vég re ta nul má nyi

rend jé ben: kö zös, (1-)2 sze mesz ter nyi hos  szú sá gú be ve ze tõ kép zé si sza kaszt ala kí -

tott ki va la men  nyi prog ram szá má ra. (Pfeffer, 2005:29–30) A kép zés ezt kö ve tõ en

ága zik el: a hall ga tók mér le gel he tik, hogy gaz da sá gi jog vagy gaz da ság- és tár sa da -

lom tu do mány ok te rén sze rez nek BA-fokozatot. Amen  nyi ben ez utób bi mel lett dön -

te nek, a je len le gi (2007/2008) négy kö zül egy vagy több ta nul má nyi ágat vá laszt hat -

nak. A fo ko zat meg szer zé sé nek elõ fel té te le az elõ írt tan tár gyak tel je sí té se s a

kreditpontszám el éré se mel lett a Bachelor dol go zat (Bachelorarbeit). (Studienguide

Bachelorstudien, http://www.wu-wien.ac.at/lehre/guidebachelor) A BA- és az MA-

fokozatot ma gá ban fog la ló gaz da ság in for ma ti kai dip lo más kép zés az egye te men a

2002/03-as tan év té li sze mesz te ré ben in dult. Az utol só hall ga tók a 2006-os nyá ri

sze mesz ter ben irat koz hat tak be, ezt kö ve tõ en az a faj ta – komp ro mis  szu mos – kép zés

meg szûnt. (Studienguide Diplomstudien, http://www.wu-wien.ac.at/lehre/guidediplom)

A há rom lép csõs kép zés re va ló át ál lás ról 2005-ben dön tött az egye tem, a mes ter kép zést

– két szak kal – 2007 õszén ve zet ték be (gaz da ság pe da gó gia és gaz da sá gi jog). (Die

Geschichte der WU, http://www.wu-wien.ac.at/portal/ueber_wu/geschichte) A má so dik

aka dé mi ai szin ten nem ta nul hat min den vég zõs hall ga tó to vább, a he lyek szá ma lé nye -

ge sen ke ve sebb, mint a BA I. év fo lya mán. (Das neue Bachelor ist da, 2006: 4.) A WU

Wi en az el sõ oszt rák egye tem, amely vég re hajt ja a tel jes szer ke zet vál tást.28

Ér de mes meg vizs gál ni, hogy a fel sõ ok ta tás cé lul ki tû zött nemzetköziesedése –

pél dá ul a hall ga tói mo bi li tás ese tén – va jon elõ re ha ladt-e a re form ha tá sá ra. A tá mo -

ga tott prog ra mok Auszt ri á ban ará nya i ban ke vés hall ga tót moz gat nak meg, s az or -

szá got is ke ve sen vá laszt ják. Az egye te mek ese tén a „be jö võ” kül föl di hall ga tók ará -

nya évek óta meg kö ze lí tõ leg azo nos. (Lásd 1. táb lá zat.) A szá za lék ér ték 2001-tõl

2004-ig kis mér ték ben nö ve ke dett, az óta 1,5%-on stag nál. A szer ve zet ten kül föld ön

ta nu ló auszt ri ai egye te mi hall ga tók szá ma né mi nö ve ke dést kö ve tõ en 2005-re vis  sza -

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

28 A po ten ci á lis mun ka adók né ze te né mi leg meg le põ. A WU szer ke zet vál tá sa kap csán meg kér de -

zet tek ki emel ték: nem a vég zett ség szá mít, ha nem sok kal in kább a sze mé lyi ség. Fõ leg a BA-

képzésrõl nem kí ván tak vé le ményt for mál ni. (Tschirf, 2006)
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esett. (Amen  nyi ben nem az arány szá mo kat, ha nem a hall ga tói lét szá mo kat vizs gál -

juk, a hely zet né mi leg jobb. Csök ke nés csak a ki me nõ hall ga tók nál ta pasz tal ha tó

2004 és 2005 kö zött.) A szak fõ is ko lák ese tén ked ve zõbb a kép: az ará nyok ma ga sab -

bak, a ten den cia egy ér tel mû en po zi tí vabb. Mind a ki me nõk, mind a be jö võk ará nya

nö ve ke dett, s az egye te mi szek tor hoz vi szo nyít va az ütem na gyobb volt. (Ki vé telt

ké pez a ki me nõk nél a 2006-os év, de a hall ga tók szá ma eb ben az év ben is emel ke -

dett.) Az EU ál tal ki tû zött 10%-os cél el éré se Auszt ria ese tén (s ál ta lá ban az Uni ó -

ban) mes  szi nek tû nik. (Hummer, 2004a:42–43)

1. táb lá zat. Nem zet kö zi hall ga tói mo bi li tá si prog ra mok ban részt ve võk 
ará nya az ös  szes hall ga tó hoz vi szo nyít va (%)

For rás: Bericht, 2007:76–77; 2005:85, 90, 102, 104; 2004:72, 67, 87, 89

Sok kal ked ve zõbb a kép, ha az Auszt ri á ban ta nu ló ös  szes kül föl di hall ga tó ará -

nyát vizs gál juk. 2006-ban az egye te me ken ta nu lók (lásd 5. áb ra) 20,4%-a volt

külföldi.29 A szak fõ is ko lák ese tén (lásd 6. áb ra) ez az arány jó val ala cso nyabb, 8,8%

volt. Az egye te mi szek tor ban ez a nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban ki emel ke dõ en

ma gas arány30 el sõ sor ban a mû vé sze ti kép zé sek nek kö szön he tõ. A kép zé si ága kat

ös  sze ha son lít va ma gas arányt ka punk az (állat)orvosképzést il le tõ en is, fõ képp a né -

met hall ga tók nak kö szön he tõ en. E nagy fo kú mo bi li tás ezen ki vált képp költ sé ges

kép zés ese té ben nem kí vánt jelenség.31 El le ne már a(z) – ma már nagy részt ha tá -

lyon kí vü li – UniStG 1997 (36. §) és az UG 2002 is tar tal ma zott pas  szu so kat. A kül -

föl di ek nek az ún. ál ta lá nos egye te mi jo go sult sá guk (allgemeine Universitätsreife) mel -

lett ún. kü lön le ges egye te mi jo go sult sá gu kat is be kell bi zo nyí ta ni uk. Te hát nem

elég szá muk ra az érett sé gi igazolása,32 be kell bi zo nyí ta ni uk, hogy a ki ál lí tás he lyén

foly tat hat ná nak egye te mi ta nul má nyo kat. (UG 2002 65. §) Auszt ria el já rá sát az

oszt rák ok ta tá si rend szer egy sé gé nek meg õr zé sé vel, vár ha tó struk tu rá lis, sze mé lyi

és anya gi prob lé mák el ke rü lé sé vel in do kol ta. Mi vel az eu ró pai jog ál lam pol gár sá gi

ala pon nem en ged diszk ri mi ná ci ót, ez a gya kor lat 2005-ben az Eu ró pai Unió Bí ró sá -

ga elé ke rült. A tes tü let ki mond ta: an nak el le né re, hogy az ok ta tá si kér dé sek az

egyes tag ál lam ok komptenciáját ké pe zik, a fel sõ ok ta tá si be is ko lá zás nál nem le het

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

29 2001-ben a vis  sza esés fel te he tõ leg a tan díj be ve ze té sé nek kö szön he tõ.

30 Eu ró pá ban Auszt ri át csak Svájc elõ zi meg. (Mit Belgien im Boot, 2006)

31 Ha son ló an gon dol ko dik Bel gi um is, amely a fran cia or szá gi hall ga tók szá mát sze ret né vis  sza szo -

rí ta ni. (Uo.)

32 Auszt ri á ban nincs fel vé te li vizs ga az egye te me ken.
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he lye diszk ri mi ná ci ó nak, a fel vé telt úgy kell sza bá lyoz ni, hogy ugyan azon elõ írá sok

(pl. fel vé te li, kö zép is ko lai ered mé nyek) vo nat koz za nak a bel- és a kül föl di hall ga -

tók ra. Ho gyan re a gált a dön tés re Auszt ria? Még 2005-ben fel ha tal maz ták a rek to ro -

kat, hogy a Né met or szág ban nu me rus clausus-szal „súj tott” képzésekben33 fel vé te li

vizs gát ren del je nek el, vagy pe dig az el sõ tan év vé gé re sze lek ci ót ik tas sa nak be.34

Az UG újabb mó do sí tá sa (2006) kvó tá kat ál la pí tott meg az or vos- és fog or vos-kép -

zés ben. A he lyek 75%-át oszt rák érett sé gi vel ren del ke zõk kel, 20%-át EGT-bõl jö -

võk kel, 5%-át egyéb kül föl di je lent ke zõk kel le het betölteni.35 (Az UG 65. §-a to -

vább ra is ér vény ben ma radt, ezt azon ban az eu ró pai jog sze rint csak EU-n kí vü li

ál lam pol gár ok ra al kal maz hat ják.) (Frischhut–Huber, 2006:52–56; Frischhut, 2005:29)

A 2007-es nyá ri sze mesz ter ben érin tett kép zé sek kö re hét re bõ vült. A ta nul má nya i -

kat meg kez dõk nek to vább ra is csak ne gye de jö het kül föld rõl. A dön tés – mi vel el -

len té tes a bo lo gnai cé lok kal – újabb eu ró pai uni ós kri ti kát vál tott ki, s bí ró ság elé

ke rült. (Jandl, 2007)

A dok to ri kép zés kap csán ha son ló prob lé mák je lent kez tek. A fen tebb em lí tett

tör vé nyi elõ írá sok ugyan is a har ma dik kép zé si szint re is vo nat koz nak. Csak azok nak

en ged ték a dok to ri ta nul má nyo kat, aki ket or szá guk ban már fel vet tek (a ren del ke -

zés nem vo nat ko zott a mû vé sze ti kép zé sek re, ott fel vé te li vizs ga van). Az in dok lás

sze rint nem sza bad en ged ni, hogy a hall ga tók az ott ho ni elõ írá sok alól kül föld re tá -

voz va nyer je nek men tes sé get. Ez az el já rás is eu ró pai bí ró ság elé ke rült. A kül föl di ek

dok to ri kép zé sét kor lá toz za to váb bá, hogy egyes egye te mi ka rok sze mesz te ren ként

kül föl di kvó tá kat ál la pí ta nak meg, amit a té ma ve ze tõi ka pa ci tás kor lá to zott vol tá val

in do kol nak. (Hummer, 2004b:83–84)

A erõ sö dõ kül föl di mo bi li tás egyéb ér zé keny kér dé se ket is fel ve tett: va jon ré -

sze sül het-e a kül föl di hall ga tó ugyan azok ban a szo ci á lis tá mo ga tá sok ban mint a bel -

föl di, hi szen ne ki is elõ kell te rem te nie ta nul má nyai anya gi fel tét ele it, költ sé gei pe -

dig sok szor ma ga sab bak. Kap hat-e ösz tön dí jat, se gélyt, fel ve het-e ked vez mé nyes

di ák hi telt? Ezek a kér dé sek az el múlt évek ben let tek kü lö nö sen ak tu á li sak. Meg ol -

dá suk egy elõ re fo lya mat ban van. (Fel me rült pél dá ul egy kö zös eu ró pai pénz alap lé -

te sí té sé nek a ter ve.) Jo gi prob lé ma is fel ve tõ dik: az or szá gok eb ben az eset ben ér -

vel het nek anya gi meg ter he lés sel, a be is ko lá zás ese té ben azon ban nem?

(Frischhut–Huber, 2006:b58–59)

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

33 Bi o ló gus, or vos, gyógy sze rész, ál lat or vos, fog or vos, üzem gaz da ság tan, kom mu ni ká ció és új ság írás. 

34 A Bé csi Or vo si Egye te men az íté le tet kö ve tõ en a je lent ke zés be ér ke zé sé nek ide je szá mí tott

(nem a pos ta bé lyeg zõ).

35 Az Inns bruc ki Or vo si Egye te men a kül föl di ren des hall ga tók ará nya 2005/06-ban 28,3%, a rend -

kí vü li hall ga tók kö zött 56,5% volt. (Stadt Inns bruck, 2006) Ezen ös  szes sé gé ben 30,7%-os arányt a

töb bi egye tem meg sem kö ze lí tet te. A Bé csi Or vo si Egye te men a hall ga tók 21,4%-a, a Gra zi Or vo si

Egye te men 12%-a jött ide gen or szág ból. (Bericht, 2007:114) Vi ta tá madt ar ról, hogy a kvó ta or szá -

go san ér vé nyes, vagy egye te men ként. 2006/07-es té li sze mesz tert az Inns bruck ba je lent ke zett 55

né met hall ga tó Bécs ben kezd het te meg, 58 Bécs ben ta nul ni kí vá nó oszt rák pe dig a ti ro li fõ vá ros -

ban. A saj tó tú loz va „kvó ta tu riz mus ként” ha ran goz ta be a dön tést. (Quotenturismus für Jungmedi-

ziner, 2006)
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5. áb ra. Kül föl di hall ga tók az egye te me ken

For rás: Bericht, 2007:115; 2005:111; 2004:96

6. áb ra. Kül föl di hall ga tók a szak fõ is ko lá kon

For rás: Bericht, 2007:118; 2005:113; 2004:97

A TA NÍ TÓ KÉP ZÉS ÁT ALA KÍ TÁ SA

Auszt ri á ban a tan kö te le zett di á ko kat ta ní tó pe da gó gu so kat (ún. Pflichtschullehrer) a

pe da gó gi ai aka dé mi á kon ké szí tet ték fel hivatásukra.36 A pe da gó gi ai aka dé mi ák

nemzetköziesedése az egye te mek hez és a szak fõ is ko lák hoz ké pest a kép zés nem ze ti

vo nat ko zá sai mi att meg ké sett. Az ECTS-rendszer be ve ze té se 1997-ben kez dõ dött.

(Jo gi lag 1999-ben tet ték le he tõ vé.) Az egy sé ges kri té ri u mok sze rint el ké szí tett

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

36 A pe da gó gi ai aka dé mi ák nak há rom faj tá ja volt: Pädagogische Akademie; Berufspädagogische Akademie;
Religionspädagogische Akademie.
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tárgy le írá so kat leg alább két nyel ven min den in téz mény nek nyil vá nos ság ra kel lett

hoz nia a vi lág há lón, egy részt sa ját hall ga tói in for má lá sa mi att, más részt az op ci o ná -

lis ven dég hall ga tók tá jé koz ta tá sa ér de ké ben. Két nyel vû dip lo ma mel lék le tet, már

ki mon dot tan a nem zet kö zi transzparencia ér de ké ben, 2002-tõl ad nak ki. (Teiner,

2006:431–432)37 1997 és 1999 kö zött a leg több aka dé mia ki épí tet te bel sõ mi nõ ség -

biz to sí tá si rend sze rét. En nek fon tos sá gát szö gez te le – a mo bi li tás és az eu ró pai di -

men zió mel lett – az 1999-ben ho zott Akademienstudien-Gesetz.

Ugyan ezen tör vény tûz te ki a pe da gó gi ai aka dé mi ák fel sõ fo kú vá mi nõ sí té sét

2007-re. (Neuper, 2004:54–55., Bericht, 2007:39) E kér dés ben vé gül új jog sza bály

szü le tett 2005-ben. Eb ben az év ben fo gad ta el az oszt rák par la ment a Pe da gó gi ai fel -
sõ ok ta tá si tör vényt (Pädagogisches Hochschulgesetz). A pe da gó gi ai aka dé mi ák a tör vén  nyel

pe da gó gi ai fõ is ko lák ká, te hát fel sõ fo kú vá, egye te mek kel egyen ran gú vá vál tak. Az

át ala kí tás in teg rá ci ó val járt: 50 ko ráb bi aka dé mi á ból re gi o ná lis ala pon 9 fõ is ko lát szer  -

vez tek. (Kostal–Hauser–Dragaric, 2006:65) A tör vény be ve zet te a nem zet kö zi leg

(el)ismert Bachelor of Education (BEd) vég zett sé get. Az ok ta tás po li ti ka cél ja a dön -

tés sel nem csak az volt, hogy nem zet kö zi leg el fo ga dott graduális kép zést ala kít son

ki, ha nem az is, hogy har mo ni zál ja az auszt ri ai egye te me ken, szak fõ is ko lá kon és pe -

da gó gi ai fõ is ko lá kon sze rez he tõ végzettségeket.38 A BEd ta ní tói ké pe sí tés fel té te le

hat sze mesz ter hos  szú sá gú ta nul má nyi idõ alatt ös  sze sen 180 kredit meg szer zé se. A

fo ko zat meg szer zé sé hez szük sé ges a bachelordolgozat. A dol go zat gya kor lat ori en -

tált, a hall ga tó nak bi zo nyí ta nia kell, hogy ren del ke zik a szak má ja gya kor lá sá hoz

szük sé ges kom pe ten ci ák kal. A vég zett hall ga tó tu dá sát egye te mek szak ma i lag re le -

váns MA-képzésein gya ra pít hat ja. 

A tör vény a fõ is ko lák ál tal kí nál ha tó to vább kép zé si le he tõ sé gek rõl is ren del ke -

zett. A ta ní tói alap kép zés re (BEd) épül het egy részt a 60 kredithez kö tött ún. tan -

fo lyam (Lehrgang), il let ve a 90 kredites ún. fõ is ko lai tan fo lyam (Hochschullehrgang).
Ahogy az el ne ve zés is mu tat ja, csak utób bi ad újabb fel sõ fo kú vég zett sé get, azaz:

„Akadmische(r) …” címet. A fõ is ko lák ma guk dönt het nek ar ról – a pe da gó gia te rü le -

tén ma rad va –, hogy mi lyen fõ is ko lai tan fo lya mo kat in dí ta nak. Amen  nyi ben ezek el -

vég zé sé hez leg alább 120 kredit szük sé gel te tik, Master-fokozattal jár hat nak. (Kostal–

Hauser–Dragaric, 2006:348–353; 359–360)

Az új tör vény az Akademienstudien-Gesetz mi nõ ség biz to sí tás ra vo nat ko zó pas  szu -

sa it is ki egé szí tet te. A rek to rá tus fel ada tá ul tet te az in téz mé nyi evaluációt, va la -

mint sa ját mi nõ ség biz to sí tá si me nedzs ment-rend szer ki épí té sét. Le he tõ sé get

adott to váb bá kül sõ evaluáció le foly ta tá sá ra. (Bericht, 2007:55)

A tör vény ja va sol ta a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel va ló ko ope rá ci ót, s

le he tõ vé tet te a ket tõs dip lo mát adó prog ra mok meg szer ve zé sét. (A pe da gó gi ai fõ -

is ko lák nemzetköziesítése 2005 után is foly ta tó dott. A 2006-ban ho zott Hochschul-
Curriculaverordnung a cur ri cu lum ki ala kí tá sá ban eu ró pai és nem zet kö zi ta nul má nyi

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

37 A Szak pe da gó gi ai Aka dé mi á kon dip lo ma mel lék le tet 2002-tõl csak ké rés re kap nak a vég zõ sök.

(Bericht, 2007:31)

38 Ugyan ez az cél hú zó dott a 2006. már ci us 1-jén el fo ga dott par la men ti ha tá ro zat mö gött, amely

ki mond ta: az egész oszt rák har mad fo kú kép zést ös  sze ha son lít ha tó vég zett sé gek kel (BA, MA)

kompatibilissá és Bologna-komformmá kell ten ni. (Teiner, 2006:429)
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rend sze rek fi gye lem be vé te lé re bíz ta tott. A jobb nem zet kö zi ös  sze ha son lít ha tó sá got

szol gál ná szerinte a kép zés mo dul rend sze rû ki ala kí tá sa.) (Uo. 57)

A pe da gó gi ai aka dé mi ák át szer ve zé sé re, a kép zés át ala kí tá sá ra a tör vény al ko tók

rö vid idõt hagy tak, az új tan ter vek a pe da gó gi ai fõ is ko lá kon 2007 ok tó be ré ben lép -

tek élet be. Teiner a re form elõ nyét ab ban lát ta, hogy le he tõ sé get te rem tett a pe da -

gó gus kép zés kö ze lí té sé re a két, (egye te mi és pe da gó gi ai fõ is ko lai) szin ten. Úgy

vél te, a pe da gó gi ai fõ is ko la in téz mé nye csak át me ne ti leg fog fenn áll ni, a ta nár kép -

zés el sõd le ge sen pénz ügyi okok ból az egye te mek ne ve lés tu do má nyi ka ra i ra fog ke -

rül ni. (Teiner, 2006:429)

Ta nul má nyunk ban nem fog la koz tunk va la men  nyi fel sõ ok ta tá si szek tor ral, ugya-

n is ezek (pl. me zõ gaz da sá gi aka dé mi ák) kü lön sza bá lyo zás alá es nek. Ös  sze gez ve el -

mond hat juk, hogy az el múlt tíz év ben ezek nemzetköziesedése is elõ re ha ladt.

Meg tör tént a kon sze ku tív kép zés, a dip lo ma mel lék let, a kreditrendszer be ve ze té se,

elõ se gí tik és tá mo gat ják a nem zet kö zi mo bi li tást stb. (Neuper, 2004:55)

A FO LYA MAT OSZT RÁK ÉR TÉ KE LÉ SE

Auszt ri á ban a fel sõ ok ta tá si re for mok (nemzetköziesedés és de re gu lá ció) ke vés bé

tor lód tak úgy ös  sze mint az Eu ró pai Uni ó ba ké sõbb be lé põ vagy be lép ni szán dé ko -

zó or szá gok ban. A fo lya mat – ame lyet egyéb ként ugyan úgy he ves vi ta öve zett, mint

má sutt – Ma gyar or szágból néz ve egyen le te sebb nek tû nik. Auszt ria a bo lo gnai ja vas -

la tok meg va ló sí tá sá ban eu ró pai min ta ta nu ló nak te kint he tõ, hi szen nem zet kö zi ösz  -

sze ha son lí tás ban igen ha mar meg szü let tek a szük sé ges jog sza bály ok. (Neuper,

2004:65) Más részt in téz mé nyi szin tet vizs gál va is egy ér tel mû en az él me zõny ben

ta lál ha tó. Az egyes or szá go kat „el len õr zõ” leg utób bi eu ró pai vizs gá lat ugyan is azt

mu tat ta, hogy Auszt ri á ban a meg va ló sí tás fo ka kb. 75%. Auszt ria egyes te rü le te ken

– pél dá ul a dok to ri kép zés har ma dik cik lus sá tör té nõ to vább fej lesz té sé ben – eu ró -

pai kez de mé nye zõ sze re pet is vál lalt, részt vett a ja vas la tok kidolgozásában.39 Hogy

Auszt ria len dü le te ki tart-e a jö võ ben, az egy elõ re kér dé ses. No ha igen ko rán meg -

kezd te a kép zé si szer ke zet át ala kí tá sát, an nak üte me las sú, vég sõ ha tár idõ rõl nem

be szél nek. Más te rü le te ken is prob lé mák me rül tek fel, pél dá ul a kreditrendszer al -

kal ma zá sa kap csán. (Jandl, 2007)

Min den eset re Johannes Hahn tu do má nyos és ku ta tá si mi nisz ter a 2007-es Je -
len tés ben „sikersztoriként” ér té kel te a bo lo gnai fo lya ma tot, s an nak Auszt ria imp le -

men tá ci ó já ról is po zi tí van nyi lat ko zott. (Bericht, 2007:5) Kö vet ke zõ fel adat nak az

új fo ko za tok mun ka erõ-pi a ci el fo gad ta tá sát és el is mer te té sét te kin tet te. A jo gi sza -

bá lyo zás pl. a köz szol gá la ti ál lá sok ese tén je len leg fo lya mat ban van. Je len tõs vi tá kat

vál tott ki a BA-fokozattal ren del ke zõk be so ro lá sa, hi szen a dip lo má val az MA-

fokozatot tet ték egyen ér té kû vé. (Uo. 6, 37) A re form si ke re a fel sõ ok ta tás (nem ze ti)

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)

39 Az oszt rák, a sváj ci és a né met Rek to ri Kon fe ren cia 2004-ben kö zös nyi lat ko za tot adott ki

„A promoció eu ró pai jö võ je” cím mel. (Hummer, 2005:50) 2005-ben Salz burg ban lon do ni elõkonfer-

enciát tar tot tak a témában. (Bericht, 2007:6–7; Bericht, 2005:35)
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prob lé má i nak meg ol dá sán túl az elem zõk sze rint is a mun ka erõ pi ac re ak ci ó ján mú lik.

(Pechar–Pellert, 2004:325)

A fel sõ ok ta tá si ku ta tók kö zött azon ban van nak, akik szkep ti ku sab ban te kin te -

nek a vál to zá sok ra – fõ ként a szel lem tu do mány ok mû ve lõi. Ludescher és Waxeneg-

ger – még 1999-ben meg fo gal ma zott – né ze te sze rint a fo ko zó dó nemzetköziesedés

el le né re az egye te mek dön tõ több sé gé nek to vább ra is az a fel ada ta, hogy az or szág,

a ré gió cél ja i hoz és igé nye i hez iga zod jon mind az ok ta tást, mind a ku ta tást il le tõ en.

(Ludescher–Waxenegger, 1999:112) An nál is in kább, mert ha a la kos ság szá mát vesz  -

szük ala pul, Auszt ri á ban mind ös  sze 1,5 Har vard tí pu sú elit egye tem mû kö dé se in do -

kolt – ír ja Schmidt. Az egye te mi há ló zat ra ci o na li zá lá sa szerinte nem ad mi niszt ra tív

úton fog meg tör tén ni, ha nem a fo lya mat ho za dé ka lesz. Az elem zõk a vál to zá sok tól

a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek pro fi lí ro zá sát vár ják. Schmidt sze rint fel kell ad ni a tel -

jes egye tem esz mé jét, nem nyújt hat min den egye tem min den tu do mány ág ban leg -

ma ga sabb szin tû kép zést. Az erõ sö dõ auszt ri ai és nem zet kö zi ver seny, a fi nan szí ro -

zá si ne héz sé gek s egyéb okok mi att az egye te mek a BA-szakokon szé les

alap kép zést nyúj ta nak majd, MA- és PhD-képzést azon ban csak az igé nyek és a le -

he tõ sé gek mér le ge lé sé vel in dí ta nak. Az MA- és a Ph.D-programok szá ma ezért jó val

mér sé kel tebb lesz. Schmidt meg kér dõ je le zi a hum bold ti egye te mi mo dell fenn tart -

ha tó sá gát. A ku ta tói te vé keny ség sze rin te tel je sen ki szo rul a BA-szintû kép zés bõl:

egy részt már nem fel adat a hall ga tók fel ké szí té se az önál ló ku ta tói mun ká ra, más -

részt az ok ta tók fe lé sem lesz kö ve tel mény ezen a szin ten a ku ta tó mun ka. A PhD-

képzés ezért né ze te sze rint nem csak az egye te me ken lesz meg va ló sít ha tó, ha nem

raj tuk kí vü li ku ta tó in té ze tek ben is. (Schmidt, 2004:108–109)

Konrad Paul Liessmann, a Bé csi Egye tem fi lo zó fia pro fes  szo ra 2006-ban meg je -

lent köny vé ben (Theorie der Unbildung) igen ne ga tí van ér té kel te a bo lo gnai fo lya ma -

tot. Sze rin te nem le het európaizálásról be szél ni, ami kor ép pen az egyik leg fon to -

sabb eu ró pai tra dí ci ót sér tik meg, az ok ta tás és a ku ta tás egy sé gét. A gaz da sá gi

igé nyek hez iga zí tott fel sõ ok ta tás el ve szí ti tu do má nyos sá gát, ami pe dig lé nye gé bõl

adód na. Ha a curriculomokat nemzetköziesítik, mi szük ség van mo bi li tás ra? – te szi

fel a kér dést. A szer ke zet vál tás fe lü le tes mû velt sé gû hall ga tók ki bo csá tá sá val fog

jár ni – jó sol ta. A BA-képzés a ki ma ra dók fo ko za ta – hang sú lyoz ta. (Liessmann,

2006:105–111) Az egye te mek funk ci ói kö rü li vi ta te hát ko ránt sem ért nyug vó pont ra.

A nemzetköziesedés vagy konk ré tab ban a bo lo gnai fo lya mat lé nye gét nem a szer ke -

zet vál tás ban, a mo bi li tás for szí ro zá sá ban vagy a mi nõ ség biz to sí tás ban kell ke res ni,

ha nem a mö göt tes szel le mi ség ben. 

*  *  *

Ta nul má nyunk ban a bo lo gnai fo lya mat auszt ri ai imp le men tá ci ó já ra – iga zod va az

oszt rák fel sõ ok ta tá si ku ta tók ér tel me zé sé hez – a fel sõ ok ta tás nemzet kö zie se dé sé -

nek ré sze ként te kin tet tünk. A fo lya mat eb ben a fel fo gás ban nem a Bo lo gnai Nyi lat -
ko zat tal kez dõ dött, ha nem jó val ko ráb ban. A ke ret vá lasz tás ból adó dó an a bo lo gnai

ja vas la tok né me lyi ke (szo ci á lis és eu ró pai di men zió, élet hos  szig tar tó ta nu lás, har -

ma dik cik lus és a ku ta tás kap cso la ta) ke vés bé hang sú lyo san je lent meg, mé lyeb ben
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fog lal koz tunk vi szont a kép zé si szer ke zet vál toz ta tás sal, a mo bi li tás sal, a kredit rend -

szer rel, a mi nõ ség biz to sí tás sal. Ezek a témák azok, amelyek szorosabban kapcsolódnak

egymáshoz.
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Voldemar Tomusk

A fel vi lá go so dás tól a bo lo gnai fo lya ma tig

JE LEN TÉS A LEJ TÕ AL JÁ RÓL

Amint kö ze le dünk a „Go nosz Bi ro da lom” bu ká sá nak hu sza dik év for du ló já hoz – ahogy

Re a gan ne vez te a Szov jet uni ót –, úgy fe led jük el mind azt, amit egy kor a 20. szá zad

leg fon to sabb ese mé nye i nek tar tot tunk; sõt már a rend szer vál to zást is kezd jük el fe -

led ni. Azt az át me ne tet, ami gyak ran úgy tû nik, se hon nan a sem mi be tart – hogy Victor

Pelevin (2003) orosz írót idéz zük –; s amely lát szó lag po zi tí van zá rult egye sek nek,

míg so kak nak na gyon is ne ga tív ered mé nye ket ho zott. S eköz ben a „Go nosz” mint -

ha egye te mes sé vált vol na – azt su gall va, hogy a men  nyi sé ge nem vál to zik, ha nem

csak új for mát ölt az Ame ri ka-el le nes ség ben, és szét ter jed az egész Föl dön. Leg -

alább is er re utal az egy ko ri „Go nosz bi ro dal ma” ki fe je zést fel vál tó „Go nosz ten ge -

lye” ki fe je zés. 

Jól tud ta Le nin: a ka pi ta liz mus és a kom mu niz mus kö zöt ti ver seny vé gül is a

mun ka ter me lé keny sé ge alap ján dõlt el. A ka pi ta liz mus gyõ zött – a kom mu niz mus

pe dig, amely a dol go zó em ber al ko tó erõ it akar ta föl sza ba dí ta ni, tel jes ku dar cot

szen ve dett. A ter me lés ér té ke ke ve sebb lett, mint a be ru há zá sok ér té ke. (Gaddy–

Ickes, 1998) Ezért a kom mu nis ta gaz da sá got ne ga tív hoz zá adott ér ték kel jel le mez het -

jük. A ter me lés vesz te sé ge it az olaj jal és más ter mé sze ti kin csek kel pó tol ták; eze -

ket a Szov jet unió bõ ke zû en bocsájtotta ren del ke zés re. Cse ré be ezért ma ga dik tál ta

az ide o ló gi át, és õr kö dött a vég re haj tás fö lött. Re gi o ná lis he ge mó ni á ja nél kül az

egész hi deg há bo rú biz to san sok kal rö vi debb lett vol na. 

A hely zet iró ni á ja azon ban az, hogy a Le ni né vel el len té tes fel fo gás is té ves nek

bi zo nyult. A ka pi ta liz mus sem ve ze tett ma ga sabb ter me lé keny ség hez Ke let-Eu ró -

pá ban. A poszt kom mu nis ta gaz da sá gok je len tõs mér ték ben diszfunkcionálisak ma -

rad tak; a rend szer vál to zás után csak né há nyan ér ték el az egy fõ re ju tó 1989-es

GDP-szin tet. (Lásd pl. Kornai, 2005; Csa ba, 2005) A né hány he lyen ta pasz tal ha tó

fel vi rág zás nem kö vet ke zik szük ség sze rû en a gaz da sá gi re for mok ból. Orosz or szág

vagy Ka zahsz tán pél dá ul mos ta ná ban a szár nya ló olaj- és gáz árak elõ nye it él vez he ti.

Az Eu ró pai Uni ó hoz csat la ko zott or szá gok nak az EU struk tu rá lis alap já ból és az eu -

ró pai ban kok magánkölcsöneibõl szár ma zik elõ nyük. Ez utób bi ak azon ban az in gat -

lan árak emel ke dé sét idéz ték elõ, így egész nem ze dé kek adó sod tak el egy élet re,

csak hogy la kást vá sá rol has sa nak a hír he dett egy ko ri szo ci a lis ta la kó te le pe ken. 

Ke let-Eu ró pa ilyen iró ni á i nak – a kom mu niz mus elõtt, alatt vagy után – se vé ge,

se hos  sza (még ha nem cé lunk is itt, hogy sza po rít suk õket). A rend szer vál to zás iró -

ni á já ról szó ló science fiction (pél dá ul Pelevin, [2003]; Shteyngart, [2006]) sok szor hû -
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eb ben tük rö zi a va ló sá got, mint a szak ér tõi elem zé sek. A ’kommunista kí sér let’ bu -

ká sát Eu ró pa-szer te, sõt azon túl is za va ro dot tan fo gad ták, és csak ke ve sen pró bál -

ták meg ér te ni, mi is tör tént va ló já ban. 

A ke ve sek egyi ke egy orosz tör té nész, Nyikolaj Koposzov, aki tá gabb kon tex -

tust ke res az úgy ne ve zett „ál lam szo ci a liz mus” bu ká sá nak ma gya rá za tá ra Ke let-Eu -

ró pá ban („ál lam szo ci a liz mu son” ért ve azt, amit Nyu ga ton „kom mu niz mus nak” szo -

kás ne vez ni, de ami tény le ge sen so ha nem volt, sõt még csak lát sza ni sem akart

an nak). Koposzov (2005) – ta lán kis sé pro vo ka tí van – amel lett ér vel, hogy vé gül is

Francis Fukuyamának lett iga za, aki 1989-ben azt mond ta, hogy a kom mu niz mus bu -

ká sá val a tör té ne lem Eu ró pá ban vé get ért. (Fukuyama, 1989)

Koposzov sze rint azon ban 1989 nem a sza bad pi ac és a li be rá lis de mok rá cia

egye tem le ges gyõ zel mét je len tet te, ahogy Fukuyama gon dol ta, ha nem a „Fel vi lá go -

so dás” ne vû pro jekt vé gét. Koposzov, ha jól ért jük, azt mond ja, hogy a „Ka pi ta liz -

mus” és a „Kom mu niz mus” ne vû kí sér le tek ugyan an nak az érem nek, a „Fel vi lá go so -

dás” ne vû pro jekt nek a két ol da lát ké pe zik, és 1989 en nek a vé gét je len ti. (A ket tõ

kö zül a „kom mu nis ta kí sér let” hor doz za in kább a fel vi lá go so dás szel le mét: a ke resz -

tény re ményt, Is ten or szá gát meg va ló sí ta ni itt a Föl dön rá ci ó val és anya gi erõk kel.

A „Ka pi ta liz mus” vi szont a leg kü lön bö zõbb és  sze rût len sé gek nek is te ret ad, csak

hogy kor lát la nul nö vel hes se a pro fi tot.) 

A „Fel vi lá go so dás” ne vû pro jekt nek is meg van nak a ma ga prob lé mái, de a kí sér -

let még ko ránt sem zá rult le, leg alább is Eu ró pá ban nem. Meg nyi lat ko zá sa it min den -

hol lát hat juk: a fej lõ dés szük ség sze rû sé gé be ve tett hit ben csak úgy, mint a tu do má -

nyos meg is me rés ma ga sabb ren dû sé gé be ve tett hit ben (Feyerabend, 1978); vagy az

Eu ró pai Egye sült Ál la mok meg al ko tá sá ban (ne vez zük akár Eu ró pai Kö zös ség nek,

mint ré geb ben, vagy Uni ó nak, mint újab ban). Míg a poszt mo dern eu ró pai ér tel mi -

ség sze rint min den „nagy narratívának” vé ge, csak azt nem lát ják, ami pe dig nyil -

ván va ló. A „Felvilágosodás”-projekt ne héz ség nél kül in teg rál ja a posztmodernitás

gon do la ta it is, és így szin te za var ta la nul foly ta tó dik. A Nyu gat még min dig a ci vi li -

zá ció köz pont ja ként lát ja és lát tat ja ma gát, ahon nan néz ve az em be ri ség töb bi ré sze

a pe ri fé ri án – a kez det le ge sebb fej lõ dés és az ala cso nyabb kul tú ra szint jén – stag nál. 

Az aláb bi ak ban be mu ta tom, ho gyan pró bál ja meg ér te ni és el fo gad ni a fel vi lá go -

so dás szel le mé ben ki ala kí tott „Nyu gat” a „ke vés bé ci vi li zált Ke le tet” (Ke let-Eu ró -

pát), kü lö nö sen an nak fel sõ ok ta tá si rend sze rét. Min de nek elõtt fon tos tu do má sul

ven ni, hogy az egy ko ri szo ci a lis ta or szá gok el sza lasz tot ták a rend szer vál to zás tör té -

nel mi pil la na tát, ami kor ke zük be ve het ték vol na tör té nel mük irá nyí tá sát. Má ra a

fel sõ ok ta tás az úgy ne ve zett bo lo gnai fo lya mat tól – az „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség”

meg al ko tá sá tól – vett új len dü le tet. A bo lo gnai fo lya mat az eu ró pai egye te mek –

be le ért ve a ke let-eu ró pa i a kat is – fõ haj tó ere jé vé vált, hogy õk le hes se nek a for rá sai

an nak az eu ró pai tö rek vés nek, amel  lyel ez a kon ti nens akar a vi lág gaz da sá gi ve ze -

tõ jé vé vál ni. S hogy ugyan ak kor Eu ró pa – Mannheim li be rá lis utó pi á ja sze rint

(Melegh, 2005; lásd még Mannheim, 1936) – a kul tú ra, a fej lõ dés, az em be ri jo gok, a

sza bad ság és az igaz ság fák lyá ja is ma rad jon. 
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FÖL FE LÉ VAGY LE FE LÉ A LEJ TÕN?

A fel vi lá go so dás szel le mi sé ge sze rint a vi lág hi e rar chi ku san szer ve zõ dik: az egyes or -

szá gok fej lett sé gi szint jük sze rint van nak be so rol va. Vagy ahogy Wolff (1996) modja,

egy nyu gat–ke let irá nyú lej tõn he lyez ked nek el, a ci vi li zál tab bak a lej tõ nyu ga ti, ma -

ga sabb ré szén, a ci vi li zá lat la nab bak pe dig a lej tõ ke le ti, ci vi li zá lat la nabb al ján. 

„…a fel vi lá go so dás ered mé nye ként a kon ti nens in tel lek tu á li san Nyu gat- és Ke let-Eu -

ró pá vá szer ve zõ dött át. Eb ben a szem lé let ben Len gyel or szág és Orosz or szág el kü lö -

nül Svéd or szág tól és Dá ni á tól, ehe lyett Ma gyar or szág gal és Cseh or szág gal vagy a tö rök

ál tal meg szállt Bal kán nal, sõt akár a Krím-fél szi get tel és a Fe ke te-ten ger rel kap cso ló -

dik ös  sze.” (Wolff, 1996:5)

A „ke le ti or szá gok” né pei a fel vi lá go so dás szel le mé ben – mint Edward Gib bon nál

is lát hat juk – ke vés bé em be ri nek tûn nek, mint a „ci vi li zált or szá gok” la kói: 

„At ti la port ré ja úgy de for má ló dott, mint ami lyen nek a ko ra be li kal mü kö ket lát ták:

nagy fej, nap bar ní tott bõr, kis, mé lyen ülõ sze mek, la pos orr, a sza káll he lyén pár szál

szõr, szé les vál lak, ala csony, zö mök test nyug ta lan erõ vel, arány ta lan for má val.” (Wolff,

1996:299) 

De sen ki sem tel je sen re mény te len: a ci vi li zá ció ter je dé se je len ti a fo lya ma tos

fej lõ dést.

„A ’jó mo dor’ ter je dé se a ci vi li zá ció ter je dé sét tük rö zi a ’fejlettség’ fe lé ve ze tõ úton.

A ’jó mo dor’ mér cé jén min den nem zet a sa ját múlt já hoz és más nem ze tek hez is mér -

he tõ.” (Wolff, 1996: 87) 

Vol taire ide jé ben Orosz or szág ké pes volt ja ví ta ni meg íté lé sét a fej lõ dés kép ze -

let be li lej tõ jén az zal, hogy arisz tok rá ci á ja meg ta nult fran ci á ul be szél ni. Há rom száz

év vel ké sõbb a let tek vagy a bol gá rok ugyan ezt a trük köt vet he tik be meg íté lé sük

ja ví tá sá ra az an gol ta nu lá sá val (de nem a né met tel, a fran ci á val vagy a ja pán nal stb.).

Egyes nyu ga ti szak ér tõk leg alább is így vé lik. A fel vi lá go so dás szel le mé ben hú zott

vo na lat pár év szá zad dal ké sõbb az 1946 utá ni ha tár vo nal, az ún. vas füg göny kö ve ti,

amely rõl Winston Chruchill így írt: 

„A vas füg göny a bal ti Stettintõl az ad ri ai Tri esz tig szel te át a kon ti nenst. Kö zép- és

Ke let-Eu ró pa õsi ál la ma i nak ös  szes fõ vá ro sa ezen a vo na lon túl ra esett.” (Chur chill,

1946). 

Az olyan egy sze rû igaz sá gok el le né re, hogy 1913-ban Orosz or szág volt a vi lág

leg gyor sab ban nö vek võ gaz da sá ga, vagy hogy a má so dik vi lág há bo rú elõtt Észt or szág

(„Ke let”) nem volt ke vés bé fej lett, mint bár mely szom széd ja a Bal ti ten ge ren túl, a

kü lönb sé ge ket „Nyu gat” és „Ke let” kö zött to vább ra is a fel vi lá go so dás szel le mé ben

ma gya ráz zák. Kornai Já nos pél dá ul így ér vel:

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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„A ré gió fej lett sé ge el ma rad a Nyu ga té tól. Ez nem új je len ség; a dol gok már szá za dok

óta így áll nak. A szo ci a lis ta idõ szak alatt ez a re la tív sza ka dék csak to vább nõtt.” (Kornai,

2005:32–33)

A fel vi lá go so dás lá tás mód ja te hát to vább ra is egyed ural ko dó ma radt. A kom mu -

nis ták azon ban né hány di a lek ti kus fo gás sal meg pró bál ták a fej lõ dés nyu gat–ke let

irá nyú lej tõ jét meg for dí ta ni, ma guk nak tu laj do nít va a fej lõ dést, a kul tú rát és min -

den más föl di jót. Nyikolaj Buharin, az orosz bol se vi kok el sõ nem ze dé ké nek leg na -

gyobb te o re ti ku sa (meg halt Sztá lin tisz to ga tá sai so rán) egy 1931-es lon do ni ta nul -

mány nyi tó so ra i ban ki je len tet te:

„Nap ja ink ka pi ta lis ta gaz da sá gá nak vál sá ga mély krí zist oko zott az egész ka pi ta lis ta

kul tú rá ban; krí zist min den egyes tu do mány ban, vál sá got az is me ret el mé let ben, vál sá -

got a vi lág né zet ben, krí zist a vi lág ér zet ben.” (Buharin 1931, 11) 

Szá má ra és a ha son ló an gon dol ko dók szá má ra az 1917-es bol se vik for ra da lom

meg for dí tot ta a lej tõt az zal, hogy egy el ma ra dott ke le ti or szá got egy sze ri ben a vi lág

ide o ló gi a i lag leg fej let tebb or szá gá nak dek la rált. A lej tõt – il let ve a lej tõ ész le lé sét –

elõbb Mon gó lia, majd a má so dik vi lág há bo rú alatt és után más or szág is meg pró bál ta

meg for dí ta ni. Két ség sem fér he tett hoz zá, hogy a Szov jet unió tör té nel mi leg fej let -

tebb or szág, mint bár mely más: 

„Az ész le lés tör té nel mi szem pont ból egy re in kább az ob jek tív va ló ság szubjektiv ref -
lexi ó ja.” (Buharin, 1931) 

Ha son ló for du la tot haj tot tak vég re kul tu rá lis fron ton is. Ahogy Zsdanov, az

SzKP KB tit ká ra je len tet te ki a szov jet írók el sõ kong res  szu sán 1934-ben:

„Min den nép és or szág iro dal ma kö zött a mi iro dal munk a leg fi a ta labb. És ugyan ak kor

a gon do la tok ban leg gaz da gabb, leg ha la dóbb és leg for ra dal mibb iro da lom.” (Zsdanov,

1934:17)

Ér de mes meg je gyez ni: az zal, hogy Zsdanov a szov jet iro dal mat a leg fi a ta labb nak

nyil vá ní tot ta, le vá lasz tot ta az orosz iro da lom egé szé nek ha gyo má nyá ról, túl lép ve a

múl ton és nem vál lal va an nak ér té ke it. Az em ber csak cso dál ja, ho gyan is mét li a

tör té ne lem ön ma gát, ho gyan nyû göz te le a ha gyo mány nél kü li új don sá gok va rá zsa

egész Ke let-Eu ró pát 1989 után. Pe dig Zsdanov már 1934-ben figyelmezetett a „bur -

zsoá iro da lom” né hány olyan prob lé má já ra, ame lyet ma is ész re ve het nénk: 

„A bur zsoá kul tú ra de ka den ci á já nak és ha nyat lá sá nak jel lem zõi a misz ti ciz mus és ba -

bo na or gi á ja, a por no grá fia irán ti vágy. A bur zsoá iro da lom kö zép pon ti fi gu rái – azé az

iro da lo mé, amely el ad ta tol lát a tõ ké nek – a tol va jok, rend õr ko pók, pros ti tu ál tak és

hu li gá nok.” (Zsdanov, 1934:19)

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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A kí sér let, hogy meg for dít sák a fel vi lá go so dás lej tõ jét, ele in te még si ke res nek

is látszot (Lásd pl. Webb–Webb, 1935) Gaz da sá gi te he tet len sé gé vel azon ban a szov -

jet kom mu niz mus fo ko za to san el vesz tet te párt fo gó it a nyu ga ti mar xis ták kö ré ben.

Amit még is si ke rült el ér nie, az egy al ter na tív hi e rar chia volt az úgy ne ve zett szo ci a -

lis ta tá bor ban a „leg fej let tebb or szág”, a Szov jet unió „al ko tó ve ze té sé vel.” (Lásd pl.

Todd, 1979) 

Az 1970-es évek tõl a gaz da sá gi ne héz sé gek egy re nyil ván va lób bá vál tak az ál-

lamszocialista tá bo ron be lül is; bár a Szov jet unió olaj- és gáz for rá sai még eny hí tet -

ték a fe szült sé ge ket, mi köz ben a Nyu gat már az el sõ, majd a má so dik olaj vál ság gal

küz dött. Az ál lam szo ci a liz mus kul tu rá lis és tu do má nyos fel sõbb ren dû sé gé be ve tett

hit azon ban még min dig mé lyen gyö ke re zett, és az 1989 utá ni fel sõ ok ta tá si re for -

mok egyik fõ konf lik tu sát okoz ta. A nyu ga ti kol lé gák azt han goz tat ták, hogy az ál-

lamszocialista ide o ló gia, ame lyet kény szer rel erõl tet tek rá, az egész ke let-eu ró pai

fel sõ ok ta tást barbarizálta. A ke let-eu ró pa i ak kö zül azon ban so kan ra gasz kod tak

több év ti ze des ta pasz ta la ta ik hoz és gyak ran el len té tes né ze te ik hez: 

„A Szov jet uni ó ban fo lyik az el sõ kí sér let az em be ri ség tör té nel me so rán ar ra, hogy a

tu do má nyos elem zé se ket és a tu do má nyos mód sze re ket a kö zös sé gi kap cso la tok tu da -

tos ala kí tá sá ra, a gaz da sá gi élet terv sze rû igaz ga tá sá ra, a kul tu rá lis, tu do má nyos és

tech ni kai fej lõ dés irá nyí tá sá ra hasz nál ják. A Szov jet unió lét re jöt te és egész fej lõ dé se

objektiv tu do má nyos el mé le te ken alap szik.” (Rubinstein, 1931:54)

Most nem fog lal ko zom a kér dés va ló ság tar tal má val, és nem aka rom meg vi tat ni,

hogy a kul tú ra és a tu do mány te rén csak ugyan „a Ke let” a fej let tebb, vagy „a Nyu -

gat”. Csak a fel vi lá go so dás szel le mé nek to vább élé sét kö ve tem a poszt kom mu nis ta

fel sõ ok ta tá si re for mok ban, va la mint új já szü le té sét a „pán eu ró pai pro jekt ben”. Re -

mé lem, ez zel ér tel mez he tõ vé vá lik a ke let-eu ró pai fel sõ ok ta tás je len le gi re form já -

nak né hány konf lik tu sa. Ha va la ki dis kur zu so kat ele mez, ak kor az a kér dés, hogy mi

is a va ló ság, nem re le váns töb bé; hi szen ma guk a dis kur zu sok al kot ják a va ló sá got.

Úgy is mond hat nám – Merton jós la tát (Merton, 1968) be tel je sít ve –, hogy ha a va ló -

sá got dis kur zu sok ban fog juk föl, ak kor a dis kur zu sok vál nak va ló ság gá. En nek min -

den kö vet kez mé nyé vel. 

A fel sõ ok ta tá si re form vég re haj tó i nak – kor mány za tok nak, ügy nök sé gek nek és

szak ér tõk nek – az volt a fel ada tuk, hogy ös  sze il les  szék a két na gyon ös  sze nem il lõ

fel sõ ok ta tá si rend szert. A „Nyu gat” szá má ra, amely még min dig a fel vi lá go so dás

szel le mé ben élt, a fel adat egy ér tel mû volt: „nyu ga to sí ta ni” – az az ci vi li zál ni és kul-

turálni – a „Ke le tet”. A ke le ti ek szá má ra a fel adat en nél is egy sze rûbb volt. Ahogy

Haldane (1923) a bi o ló gu sok fõ di lem má ját jel le mez te egy kor (s mely jel lem zés idõ -

ben és szak má ban ki ter jeszt he tõ): 

„Éle tük köz pon ti prob lé má ja a tüs kés bõ rû ek és a ra ga do zók kö zöt ti vi szony – va la -

mint az, va jon meg tud nak-e él ni a fi ze té sük bõl.” (Haldane, 1923:79)

Vagy más ha son lat tal: ahogy az 1920-as évek nép biz to sa i nak, az 1990-es évek

aka dé mi ku sa i nak is meg kel lett ke res ni a na pi be te võt. 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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A KO RAI ÉVEK

Ha lo bo gót kell ke res ni, amely nek je gyé ben a ke let-eu ró pai fel sõ ok ta tás re form ja

vég be ment, ez a lo bo gó a „Nyu gat hoz va ló fel zár kó zás” le het ne. „Fel zár kó zás Eu ró -

pá hoz” – ez volt a Vi lág bank ál tal fi nan szí ro zott el sõ fel sõ ok ta tá si re form prog ram

ne ve Ma gyar or szá gon az 1990-es évek ele jén.

2007-ben az Eu ró pai Tu do má nyos Alap még min dig foly tat ta te vé keny sé gét a

ke let-eu ró pai or szá gok ban (be le ért ve az Eu ró pai Unió új tag ja it is) a fel zár kóz ta tás
cél já ból. Nem kü lö nö seb ben fon tos, hogy pon to san ho vá is zár kó zik fel Ke let-Eu ró pa

– Eu ró pá hoz, a Nyu gat hoz, az OECD-hez vagy a „nem zet kö zi szab vá nyok hoz”. A lé -

nyeg, hogy Ke let-Eu ró pát mint ab nor má lis má si kat a normalitás szint jé re kell hoz ni.

Ronald D. Asmus nem rég le ír ta, ho gyan hasz nál ta föl az Eu ró pai Unió és a NA TO a

tag gá vá lás ígé re tét ah hoz, hogy elõ ír ja a szük sé ges re for mo kat ezek ben az or szá gok -

ban. A nem zet kö zi szer ve ze tek irá nyí tói lát ha tó an elé ge det tek is vol tak mind az

ered mé nyek kel, mind a szó ban for gó kor mány za tok po li ti kai el szánt sá gá val: 

„Az EU-bõvítési po li ti ka aszim met ri kus egyez te tés volt. A je lölt or szá gok nak egy sze -

rû en el kel lett fo gad ni az EU acquis communautaire-ét – a tör vé nyek, sza bály za tok és in -

téz mé nyek tel jes ská lá ját. Az újon nan ér ke zet tek nek ke vés be le szó lá suk volt bár -

mibe, ki vé ve az EU-követelmények tel je sí té si ha tár ide jét. Ez az át ala ku lás

min den eset re eze ket az or szá go kat alap ve tõ en a Nyu gat hoz kö töt te, és így tar tós biz -

ton sá got te rem tett a kon ti nen sen.” (Asmus, 2008:98)

Meg kell vál toz tat ni to váb bá a ke let-eu ró pa i ak men ta li tá sát, akik nek alap já ban

vé ve kom mu nis ta men ta li tá suk van, és ezért nem tud nák or szá gu kat át ve zet ni a nor-

malitásba. Ezért min den fé le lé dús gyü mölc  csel ke cseg te tik a ke let-eu ró pa i a kat –

„a tag ság elõ nye i vel”, pénz vis  sza té rí té sek kel, a NA TO biz ton sá gi er nyõ jé vel –,

amen  nyi ben az át me ne tet az EU vagy a NA TO elõ írá sai sze rint hajt ják vég re.

(Böröcz, 2001b:57) A „nyu ga ti” tár sa dal ma kat al ko tó „nor má lis” em be rek ál tal ala -

pí tott in téz mé nyek tõl és az ál ta luk kö ve te tett tör vé nyek adap tá lá sá tól azt vár ták,

hogy nor má lis vi sel ke dést vál ta nak majd ki a „ka pu nál ál ló bar bá rok” kö ré ben is, és

új men ta li tás hoz ve zet nek. (Lásd pl. Neu mann, 1999) Még nem tud juk egész biz to -

san, hogy az agy mo sás már meg hoz ta-e a várt for du la tot, vagy egy elõ re még csak a

ke let-eu ró pai hi va ta lok és bü rok ra tá ik zár kóz tak föl az „euro-nyelvezethez” – ami

nagy mér ték ben sa ját nem ze ti eu rok ra tá ik nak vol na kö szön he tõ. (Diez, 1999) Az Or-

welli Új Nyelv eu ró pai ver zi ó ja így vált ja föl a kom mu nis ta Ré gi Nyel vet. (Orwell, 1949)

1995–1996-ban a Civic Education Pro ject (CEP) ne vû szer ve zet ki ter jedt vizs -

gá la tot vég zett a ke let-eu ró pai or szá gok ban az ál lam pol gá ri ne ve lés te rén 1989 óta

el ért ered mé nyek rõl és a „nyugatiasodásról”. Ér de mes meg em lí te ni, hogy a CEP-

nek ke vés kö ze volt az ál lam pol gá ri ne ve lés hez – ha volt egy ál ta lán kö ze hoz zá. Ere -

de ti cél ja a ke let-eu ró pai egye te mek nyu ga ti a sí tá sa volt. Eh hez igye ke zett dok-

toranduszokat to bo roz ni nyu ga ti or szá gok ból, fõ leg az Egye sült Ál la mok ból, és

hos  szabb-rö vi debb idõ re ke let-eu ró pai egye te me ken ven dég ta nár ként al kal maz ni

õket, hogy ter jes  szék a fej lett nyu ga ti tu dást és ta ní tá si mód sze re ket a ke let-eu ró -

pai fel sõ ok ta tók kö zött. Nem vet te azon ban szá mí tás ba a fel sõ ok ta tók hi e rar chi kus
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szer ve ze tét, azt a tényt, hogy – amint Elias su gall ta – „a tu dó sok ma guk ha tá roz zák

meg he lyü ket egy komp lex ha tal mi hi e rar chi á ban”. (Elias, 1982:50) Ezt meg gon dol -

va elõ re lát ha tó volt a doktoranduszok vagy a nyug dí jas, több nyi re már ott hon is

mar gi na li zá ló dott nyu ga ti ok ta tók ku dar ca a reprezentativ ke let-eu ró pai egye te me -

ken, ahol az lett vol na a fel ada tuk, hogy az egye te mi hi e rar chia csú csán ál ló pro fesz  -

szo rok kal be is mer tes sék ok ta tói já rat lan sá gu kat. 

A CEP ta nul má nya meg pró bál ta mér ni a nyu ga ti tu dás és ta ní tá si mód sze rek

be ha to lá sát a poszt kom mu nis ta egye te mek re. („Nyu ga ti ta ní tá si mód sze ren” az úgy   -

ne ve zett ak ti vi zá ló mód sze re ket és az írás be li vizs gáz ta tást ér tet ték.) A „nyu ga ti tu -

dás és ta ní tás” be ha to lá sá nak mé ré sé re az aláb bi mu ta tó kat hasz nál ták: 

– a Nyu ga ton ta nult ok ta tók ará nya;

– az ok ta tók ál tal 1992. ja nu ár óta lá to ga tott kül föl di kon fe ren ci ák szá ma;

– kül föl di ösz tön dí jak és cse re prog ra mok szá ma, ame lye ken az ok ta tók részt vet tek;

– az ok ta tók ál tal kül föld ön tar tott kur zu sok szá ma;

– azok nak az ok ta tók nak az ará nya, akik a ta ní tá si mód sze rek kel és tan terv fej -

lesz tés sel kap cso la tos nem zet kö zi prog ram kép zé sé ben részt vet tek; 

– nem zet kö zi ku ta tá si pro jek tek szá ma, ame lyek ben az ok ta tók részt vet tek. 

A ta nul mány a Nyu gat je len lét ét is vizs gál ta a ke let-eu ró pai egye te me ken, pl.:

– nyu ga ti ven dég ok ta tók 1992. ja nu ár óta a fo ga dó tan szék mé re té nek ará nyá ban;

– nyu ga ti ven dég ok ta tók, akik egész sze mesz tert vagy töb bet ok tat tak 1992. ja -

nu ár óta (a fo ga dó tan szék mé re té nek ará nyá ban); 

– nyu ga ti ven dég ok ta tók ál tal tar tott kur zu sok ará nya az 1995. õszi sze mesz ter -

ben. (CEP 1997:31)

A ta nul mány írói csa ló dot tak ami att, hogy ke vés ke let-eu ró pai ok ta tó ta lál ko -

zott még a „nyu ga ti” tu dás sal és ta ní tá si mód sze rek kel. Föl pa na szol ják, hogy 

„[a] vizs gált tan szé ke ken a fel sõ ok ta tók több mint har ma da so ha nem ta nult Nyu ga -

ton, nem ment kül föld re ösz tön díj jal vagy cse re prog ram ke re té ben, sõt még kül föl di

kon fe ren ci án sem vett részt 1992 óta.” (Uo. 30) 

Utó lag el mond hat juk, hogy az ered mé nyek még így is meg le põ en jók vol tak,

sõt, sok eset ben túl zot tak is (pél dá ul hogy 1995-ben „nyu ga ti” tan anyag tet te ki a

tár sa da lom tu do má nyi ok ta tás 24%-át Orosz or szág ban, 49%-át Ro má ni á ban és 61%-

át Észt or szág ban). Mi vel több mint egy év ti zed del ké sõbb is csu pán né hány olyan

tár sa da lom tu dóst ta lál ha tunk az orosz egye te me ken, aki ide gen nyel ven is be szél,

az ilyen ered mé nyek va ló szí nû leg félrevezetõek. Akár hogy van is, el gon dol kod ta tó,

hogy „a Nyu gat tal” va ló érint ke zés, a nyu ga ti je len lét és a nyu ga ti tu dás, il let ve ta -

ní tá si mód sze rek mi ni má lis ha tást gya ko rol tak (ha egy ál ta lán volt ha tá suk) a ta ní -

tás ra és ta nu lás ra a ke let-eu ró pai egye te me ken. Úgy tû nik, „Ke let” szi lár dan el len -

áll a „nyu ga ti” be fo lyás nak. A je len tés (CEP 1997) pél dá ul egy ér tel mû en

meg ál la pít ja:
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„A nyu ga ti ven dég elõ adók nin cse nek ko moly ha tás sal a fo ga dó tan szék ük ok ta tá sá ra,

sõt a nyu ga ti ta nul má nyok ne ga tí van be fo lyá sol ják a kog ni tív kész sé gek fej lesz té sét.”

(Uo. 48) 

Il let ve:

„A kül föld del tör té nõ érint ke zés nincs je len tõs ha tás sal a kö zép- és ke let-eu ró pai tár -

sa da lom tu do má nyi tan szé kek alap ve tõ kur zu sa i nak tar tal má ra és a fel sõ ok ta tók ok ta -

tá si mód sze re i re.” (Uo.)

Ta lán ide tar to zik, ta lán nem, még is ér de mes meg em lí te ni, hogy ab ban a vi lág -

ban, amely vég le te sen spe ci a li zá ló dott – s amely ben a je len té sek meg írá sa ra ci o ná -

lis okok ból el vá lasz tó dik a pro jek tek tény le ges vég re haj tá sá tól –, egy-egy pro jekt va -

ló di ha tá sá nak fel tá rá sa min dig együtt jár a mély csa ló dás koc ká za tá val. Pél dá ul a

le nin grá di szü le té sû író, Gary Shteingartnak New York-ban ugyan ilyen csa ló dást

okoz ha tott a „ke le ti” vál lal ko zás:

„Azok a ve rej té kes hom lo kú, vál lal ko zó szel le mû grú zok, ta tá rok és uk rá nok, aki ket

an  nyi ra sze ret az ame ri kai kon zu lá tus; az ingusok és csecsenek, akik nek oly en ge dé -

keny a fel fo gá suk a nyil vá nos erõ szak ról, és akik a ma is mert rob ba né kony Orosz or szá -

got al kot ják – ezek az em be rek puc  csot kö vet het nek el, vám nyi lat ko za tot ha mi sít hat -

nak, ka mi ont té rít het nek el, ét ter met rob bant hat nak. Ehe lyett ben zin ku tat nyit nak,

té vé há ló za tot vesz nek, és in dul hat nak a par la ment ben.” (Shteyngart, 2006:58)

Sõt. A tör té ne lem mos tan ra meg mu tat ta, hogy õk is tud nak ma gán egye te met

ala pí ta ni, új tu do mányt meg ala poz ni vagy nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren ci át sz-

er vez ni.

KA PASZ KO DÁS BO LO GNA LEJ TÕ JÉN 

Szét fe szí te né e cikk ke re te it – és szük ség te len is vol na –, ha to váb bi bi zo nyí té ko -

kat hoz nék föl ar ra, hogy az ef faj ta fel sõ ok ta tá si re form tö rek vé sek Ke let-Eu ró pá ban

az 1990-es évek ben ered mény te le nek ma rad tak, vagy csak na gyon ke vés ered ményt

hoz tak. A té mát már töb bé-ke vés bé rész le te sen tár gyal tam más hol. (Tomusk, 2004a,

2006c, 2007) Ve szem a bá tor sá got, hogy ki je lent sem – még ha kis sé ön ké nye sen is

–, hogy a nyu ga ti do no rok és szak ér tõk le eresz ke dõ és „te le pes” ma ga tar tá sa is je -

len tõ sen hoz zá já rult a ku darc hoz. Az aláb bi ak ban egyet len kí sér le tet fo gok kö ze -

lebb rõl meg vizs gál ni a ke let-eu ró pai hi e rar chi kus akadémai vi lág át ala kí tá sá ra. Ez a

kí sér let, amely megint meg pró bál ja ös  sze te rel ni Ke le tet és Nyu ga tot, most bo lo gnai

fo lya mat né ven vált is mert té az eu ró pai fel sõ ok ta tás ban. 

A bo lo gnai fo lya mat, mely az „eu ró pai ok ta tá si mi nisz te rek kö zös nyi lat ko za tá -

val” (Bo lo gnai Nyi lat ko zat) kez dõ dött, és ame lyet 1999 jú ni u sá ban 29-en ír tak alá az

„eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség” meg al ko tá sá ra (má ra 46-an let tek), ös  sze tett pro jekt.

Nem szük ség sze rû en je len ti ugyan azt va la men  nyi alá író és érin tett szá má ra. A nagy
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je len tõ sé gû po li ti kai fo lya ma tok ese tén gya ko ri, hogy a fe lek nem ho za kod nak egy -

szer re elõ min den tö rek vé sük kel és el vá rá suk kal. Kü lön ben is a fõ kez de mé nye zõ

és érin tett, a brüs  sze li Eu ró pai Bi zott ság – amely szán dé ko san ma rad hát tér ben a

bo lo gnai fo lya mat so rán (lásd pl. Cerych, 2002) –, két egy más sal el lent mon dás ban

ál ló célt kö vet. Egy fe lõl ki ala kí ta ni a kö zös eu ró pai kul tu rá lis iden ti tást, más fe lõl

vi szont gaz da sá gi lag jö ve del me zõ vi lág szol gál ta tók ká és tu dás ter me lõk ké ala kí ta ni

az eu ró pai egye te me ket.

Az iden ti tás for má lás és a tu dás ter me lés – amit a ve ze tõ egye te mek nek egy -

szer re kel le ne tel je sí te ni ük a ki ala ku ló eu ró pai szö vet sé gi ál lam struk tú rá ban – kü -

lön-kü lön is bo nyo lult fel adat. (Halvorsen, 2005) Ar ról nem is szól va, hogy a tag ál -

lam ok jo gi ér te lem ben egyik re sem ad tak man dá tu mot az Eu ró pai Bi zott ság nak.

(Lásd pl. Tomusk, 2006b.) Ezért al kal maz ez utób bi köz ve tett el já rá so kat, mint pél -

dá ul a tag ál lam ok kö zöt ti együtt mû kö dés élén kí té se vagy a fel sõ ok ta tás szak kép -

zés ként va ló ke ze lé se. (Tomusk, 2004c) 

A bo lo gnai fo lya mat 46 alá író or szá ga kö zül azon ban 19 nem tag ja az Eu ró pai

Uni ó nak. Né hány hi va ta los je len tés sze rint (lásd pl. Zgaga, 2003, 2006) örül he tünk

an nak az új len dü let nek, ame lyet a bo lo gnai fo lya mat vett, ami kor nem tag ál lam ok

is csat la koz tak hoz zá. Az azon ban va ló szí nû, hogy el kö te le zett sé gük nem olyan erõs,

mint a tag ál lam oké, és nem is ké pe sek ugyan úgy vég re haj ta ni a szük sé ges re for mo -

kat. Böröcz (2001) to váb bá fel vet egy má sik nyil ván va ló prob lé mát is. Az Eu ró pai

Bizott ság és az Eu ró pai Unió más irá nyí tó struk tú rái gyak ran egész Eu ró pát egyen -

lõ nek te kin tik az Eu ró pai Uni ó val, és fi gyel men kí vül hagy ják, hogy Eu ró pa föld raj -

zi lag jó val na gyobb, mint az Eu ró pai Unió. Ez zel ma guk nak tu laj do nít ják egész Eu -

ró pa szó vi võ jé nek sze re pét anél kül, hogy bár ki fel ha tal maz ta vol na õket er re;

sza bá lyo kat ál lí ta nak olyan or szá gok elé, ame lyek fe lett nincs is dön té si jo guk. 

Jól lát szik azon ban, hogy az EU mi lyen ne héz sé gek kel szem be sül, ami kor te en -

dõ ket pró bál meg ha tá roz ni. Böröcz (2001a) sze rint Eu ró pá ban új gyar ma ti köz pont

ké szül a ré gi gyar mat tar tók – Nagy Bri tan nia, Spa nyol or szág, Por tu gá lia, Fran cia or -

szág, Hol lan dia, sõt akár Né met or szág – köz re mû kö dé sé vel, míg az eur ázsiai föld -

rész ke le ti ré szén foly ta tó dik a ha gyo má nyos esz kö zök kel vég zett, tel je sen ka taszt -

ro fá lis gyar ma to sí tó kí sér let. Mind ez ar ra mu tat, hogy a bo lo gnai fo lya mat so rán

tény leg fel me rül het egy-két gond, mond juk a kul tu rá lis ne héz sé ge ké. A lis  sza bo ni

ta nács ko zás (2000. már ci us 23–24.) a gaz da sá gi fej lesz té sek re vo nat ko zó an ki nyil vá -

ní tot ta, hogy:

„Az unió ma új stra té gi ai célt tû zött ma ga elé a kö vet ke zõ év ti zed re; azt, hogy a vi lág

leg ver seny ké pe sebb és di na mi ku san tu dás ala pú gaz da sá gá vá vál jék, amely egyút tal

ké pes a fenn tart ha tó gaz da sá gi fej lõ dés re, több és jobb mun ka hely te rem té sé re és a

na gyobb tár sa dal mi ko hé zi ó ra is.” (Lisbon European Council, 2000)

Nem két sé ges, hogy az új, nem ze tek fe let ti eu ró pai struk tú rá nak va ló ban fon tos

cél ja a gaz da sá gi esz kö zök kel tör té nõ gyar ma to sí tó jel le gû ura lom a vi lág je len tõs

ré sze fe lett. Egy ilyen prog ram pe dig nem le het si ke res sa ját fel sõ ok ta tá si rend szer

nél kül. Itt azon ban azt is fel té te le zik, hogy az olyan or szá gok ból szár ma zó di á kok,
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mint pél dá ul Kí na, In dia és má sok, vis  sza ta lál nak az eu ró pai tu dás for rá sok hoz, és

haj lan dók lesz nek in kább er re köl te ni, mint hogy az Egye sült Ál la mok ba men né nek: 

„Bár mely ci vi li zá ció élet ké pes sé ge és ha té kony sá ga mér he tõ az zal, hogy a kul tú rá ja

men  nyi re von zó más or szá gok szá má ra. Biz to sí ta nunk kell, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta -

tá si rend szer von ze re je az egész vi lág ra ki ter jed jen ugyan úgy, mint egyeülálló kul tu rá -

lis és tu do má nyos ha gyo má nyunk.” (Bo lo gna, 1999)

A har ma dik vi lág or szá ga i ból és a más hon nan be áram ló pén zek nek kel le ne töb -

bek közt kom pen zál ni uk a fel sõ ok ta tás nak jut ta tott egy re zsu go ro dó ál la mi pénz -

for rá so kat. Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si po li ti ka ve ze tõ i nek aláb bi pa na sza azon ban azt

su gall ja, hogy to váb bi prob lé mák is van nak az eu ró pai egye te me ken:

„Az egye te mek több sé ge még min dig nem úgy gon dol ko dik, mint ahogy a hall ga tó kért

fo lyó egy re na gyobb ver seny és az eb bõl kö vet ke zõ be vé te lek meg kí ván nák; és nincs

is elég ta pasz ta la tuk hoz zá.” (Haug, 1999)

A bo lo gnai fo lya mat ról szó ló hi va ta los dis kur zus ban el szán tan ta gad ják, hogy a

vég sõ cél az Eu ró pai Unió egy sé ges fel sõ ok ta tá si rend sze re len ne (vagy azé az ala -

ku la té, amely az Eu ró pai Unió után kö vet ke zik). Pe dig az 1998-as Sor bonne -i Kö zös
Nyi lat ko zat már nyíl tan utalt egy „eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer”-re, még hoz zá

egyes szám ban. (Sor bonne 1998) Ez per sze ko ránt sem meg le põ. A hi va ta los EU-

diskurzusban ugyan így ta gad ják, hogy a je len le gi eu ró pai in teg rá ci ós fo lya ma tok

vég sõ cél ja egy szö vet sé gi ál lam lét re ho zá sa Eu ró pá ban – mi köz ben ve ze tõ eu ró pai

po li ti ku sok, mint pél dá ul Lord Patten ko ráb bi kor mány biz tos ma gán be szél ge té sek

so rán el is mer te, hogy ez a cél. (Tomusk, 2006b) 

A bo lo gnai fo lya mat hi va ta lo san a fel sõ ok ta tá si struk tú rák „har mo ni zá lá sá ra”

tö rek szik Eu ró pá ban, hi szen az már ki de rült, hogy eb ben a fá zis ban a nem ze ti fel sõ -

ok ta tá si rend sze rek „kon ver gen ci á ja” el fo gad ha tat lan az eu ró pai nyil vá nos ság szá -

má ra. Jean Monnet (1978) gon dol ko dá sát kö vet ve – aki sze rint az „Eu ró pa-pro jekt”

ak kor mé lyül majd el, ami kor a nem ze tek gya kor la ti kér dé sek meg ol dá sá ra szö vet -

kez nek – vár ha tó, hogy a „har mo ni zá lást” még so ká ig le het foly tat ni ügyes po li ti kai

ma ni pu lá ci ó val és az eu ró pai gon do lat nak el kö te le zett elit moz gó sí tá sá val. 

Van egy or szág Eu ró pá ban, ahol a bo lo gnai fo lya mat te en dõi nem üt köz nek

sem mi lyen el lent mon dás ba. Ez az Egye sült Ki rály ság. A brit fel sõ ok ta tás már a bo -

lo gnai fo lya mat ele jén olyan nak lát szott, mint ami lye nek ké az el vá rá sok sze rint a

töb bi ek nek 2010-re vál ni uk kel le ne. A brit fel sõ ok ta tás te hát ins pi rál ta a ki tû zött

cé lo kat. Sõt, az Egye sült Ki rály ság fel sõ ok ta tá sa nem csak össz hang ban van a bo lo -

gnai fo lya mat leg több hi va ta los cél já val, ha nem egy ben ele get tesz to váb bi olyan po -

li ti kai el vá rá sok nak is, ame lye ket az Eu ró pai Bi zott ság – gyak ran a kon ti nen tá lis

aka dé mi ai kö zös sé gek erõs el len zé sé vel szem ben is – tá mo gat. Ilyen pél dá ul a tan -

díj be ve ze té se, vagy fi ze tõ hall ga tók to bor zá sa a vi lág min den tá já ról. 

Nybom (2006:9) sze rint csak az „arany an gol há rom szög ben” van nak olyan

egye te mek, ame lyek mél tó an kép vi sel he tik az eu ró pai egye te mi gon do la tot. Ezen -

kí vül csak „egy ma rék nyi aka dé mi ai in téz mény van szét szór tan a nyu gat-eu ró pai te rü -
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le te ken”. Úgy lát szik, mind az egye te mi em be rek, mind pe dig az eu ró pai po li ti ka -

csi ná lók egyet ér te nek ab ban, hogy az Egye sült Ki rály ság egye te mei az eu ró pai fel sõ -

ok ta tás hi e rar chi á já nak csú csán áll nak. Pe dig nem két sé ges, hogy a leg jobb egye te -

mek még min dig a ten ge ren tú lon, az Egye sült Ál la mok ban van nak. Yves Mény

fran cia po li to ló gus úgy vé li, Nagy-Bri tan nia ép pen azért ve ze ti az eu ró pai fel sõ ok ta -

tást, mert an  nyi ra kö zel van az ame ri kai rend szer hez, és kö zös ve le a nyel ve is,

amely „az aka dé mi ai kö zös ség egyet len nem zet kö zi nyel ve”. (Mény, 2008:10) Mény

hang vé te le azon ban meg le he tõ sen rit ka a fran cia egye te mi em be rek kö zött. (lásd

pl. Lebeau, 2006) Sok egye te mi em ber és más ér tel mi sé gi sze rint a ré gi eu ró pai

gyar ma ti köz pon tok új gyar ma ti szu per ha ta lom, az Eu ró pai Unió épí té sé re egye sí tik

ere jü ket, hogy meg hó dít sák a vi lá got. (Böröcz, 2001b) Ho lott az an gol nyelv hasz ná -

la ta be lül és kí vül egy aránt bi zo nyos kul tu rá lis ön meg ta ga dást je lent, és idõn ként

el len ál lást is szül. 

Eu ró pa ha gyo má nyos nyu ga ti ré szén és Skan di ná vi á ban a „kul tu rá lis Eu ró pa”

fej lesz té se vagy akár még in teg rá lá sa is el fo ga dot tabb, mint a „gaz da sá gi Eu ró pa”

cél ki tû zé se. Ez zel a cél ki tû zés sel – a Kö zös Nyi lat ko zat alá írá sa után szin te azon nal

– Bo log nát Lis  sza bon hoz kap csol ták, s ez zel az eu ró pai gaz da sá gi fej lõ dést, sõt az

egész vi lág ra ki ter je dõ gaz da sá gi ural mat rá ter hel ték a bo lo gnai fo lya mat ra. Csak -

hogy – amint a már idé zett svéd tör té nész, Thornsten Nybom nyi lat koz ta – Észak -

nyu gat-Eu ró pá nak nem sok olyan ha gyo má nya van, ame lyet az eu ró pai egye tem esz -

mé je szem pont já ból in tel lek tu á li san re le váns nak te kint he tünk.

A hely zet a ko ráb bi államszocialista or szá gok ban kis sé más. Nem min den ki lát -

szik elé ge dett nek az zal, hogy a ke let-eu ró pai egye te mek az eu ró pai aka dé mi ai hi e -

rar chia al já ra ke rül tek. Az orosz po li ti ku sok is ér dek lõ dést mu tat tak az iránt, hogy

Orosz or szág csat la koz zék a bo lo gnai fo lya mat hoz, és Putyin el nök Jacques Chirac

fran cia el nök nek fel is ve tet te a kér dést. (Tomusk, 2006a) Je len tõs erõ fe szí té se ik

el le né re a ve ze tõ orosz egye te mek és né hány aka dé mi kus – pél dá ul a Moszk vai Ál -

la mi Egye tem és rek to ra, Szadovnicsi pro fes  szor – erõ sen el le nez ték azt, amit õk a

fel sõ ok ta tás ilyen re form já nak tar tot tak. 

Az orosz kri ti ku sok sze rint a kreditgyûjtési és -át vi te li rend szer és a rö vid (3–4

éves) BA-szakasz tönk re ten né az orosz fel sõ ok ta tás alap ve tõ en tu do má nyos jel le gét.

Sze rin tük to váb bá egye ne sen eu ró pai ér dek vol na a to váb bi orosz „agy el szí vás” az

Eu ró pai Unió or szá ga i ba. Szadovnicsi pro fes  szor sze rint Orosz or szág rész vé te le a

bo lo gnai fo lya mat ban „fel ér egy agy se bé szet tel, ahol Orosz or szág kap ná a szerv do nor

sze re pét”. (Subetto–Chekmarev, 2003) Fõ képp pe dig nem Eu ró pa kel le ne ta nít sa

Orosz or szá got a fel sõ ok ta tás szer ve zé sé re, ha nem in kább Eu ró pá nak kel le ne meg ta -

nul nia Orosz or szág tól, ho gyan hoz za lét re a lé te zõ leg jobb fel sõ ok ta tá si rend szert.

(Uo.) A fo lya ma tos ság Buharin és Zsdanov dis kur zu sa i val nyil ván va ló (de, mint a

fen ti ek ben mond tam, a dis kur zu sok va ló ság tar tal má nak meg ál la pí tá sa nem en nek

az írás nak a fel ada ta).

Az egye te mek má sik cso port ja azon ban – meg le he tõ sen gya kor la ti as okok ból –

a bo lo gnai fo lya mat mel lé állt Orosz or szág ban. Ezt a cso por tot szin tén né hány nagy

be fo lyá sú moszk vai fel sõ ok ta tá si in téz mény al kot ta; mint pél dá ul a Nem zet kö zi

Kap cso la tok In té ze te, a kül ügy mi nisz té ri um kül szol gá la ti kép zé si in té ze te Moszk -

vá ban. Sze rin tük a csat la ko zás a bo lo gnai fo lya mat hoz azt je len ti, hogy az orosz fel sõ-
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ok ta tás to váb bi for rá sok hoz jut – ami re az egye te mek nek na gyon nagy szük sé gük

van ti zen öt év rend kí vü li sze gény ség után (lásd pl. Tomusk, 2004b): 

„Az egy sze mesz tert vagy egy évet el töl tõ kül föl di hall ga tók nak kö szön he tõ en, az

orosz egye te mek nem ál la mi for rás ból jut nak több let be vé tel hez. Míg a mo bi li tás gaz -

da sá gos sá gát a hall ga tók szem pont já ból még to vább kell ta nul má nyoz ni, az adott egye -

te mek gaz dál ko dá sa szem pont já ból pozitív ki lá tá sai vi lá go sak. A kül föl di hall ga tó tan -

dí já nak, ame lyet meg fe le lõ mi nõ sé gû ta nul má nyo kért fi zet, össz hang ban kell áll nia az

eu ró pai szab ván  nyal.” (Melville et al., 2005:89) [Ki eme lés – V.T.]

A gaz da sá gi hely zet az orosz fel sõ ok ta tás ban olyan mér ték ben két ség beej tõ

volt, hogy

„…a je len tõs pénz ügyi ne héz sé gek kel küz dõ orosz fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra

a ta nul má nyu kért fi ze tõ kül föl di hall ga tók meg je le né se a túl élést je lent he ti.”

(Melville et al., 2005:102)

Kö rül be lül ezer orosz fel sõ ok ta tá si in téz mény csat la ko zá sa a ki ala ku ló eu ró pai

fel sõ ok ta tá si rend szer hez, és kö zel hat mil lió új di ák meg je le né se szá mí tá sok sze rint

ki egyen lí ti a gaz da sá gi kü lönb sé ge ket Orosz or szág és (Nyugat-)Európa egye te mei

kö zött, be le ért ve a fi ze té si ská lák ki egyen lí tõ dé sét is az orosz ka ro kon. (Melville et al.,

2005:92–93) A már be ve ze tõ ben em lí tett „lej tõ” egy ér tel mû en meg mu tat ko zik.

A bo lo gnai fo lya mat fõ gaz da sá gi cél ja – az Eu ró pai Bi zott ság szem pont já ból – meg -

kö ze lí te ni a leg ran go sabb ame ri kai egye te mek gaz da sá gi hely ze tét. Kön  nyen el kép -

zel het jük a lej tõt Moszk vá val az al ján, az ame ri kai (Massachusetts) Camb rid ge-

dzsel a te te jén, Ber lin nel pe dig ta lán va la hol kö zé pen. A vi ták ból egy ér tel mû en ez a

gaz da sá gi re a li tás tû nik elõ. Az orosz fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek egy ré sze vi szont

el szán tan ta gad ja a szo ros ös  sze füg gést a gaz da sá gi hely zet és a tu do má nyos fel sõbb -

ren dû ség kö zött. Kü lö nö sen az orosz or szá gi „pro-Bologna-mozgalom” fel té te le zi,

hogy amint el tá vo lít ják a po li ti kai és ad mi niszt ra tív kor lá to kat, a fel sõ ok ta tá si szol -

gál ta tá sok és a tu dás ter me lés glo bá lis pi a ca el is me ri Orosz or szág va ló di aka dé mi ai

ér té ke it, és meg fe le lõ árat kí nál majd ér te. 

Öt év vel Orosz or szág bo lo gnai fo lya mat hoz csat la ko zá sa (2003) után még be

kell kö vet kez nie egy lé nye gi for du lat nak. Az el moz du lás nyu ga ti irány ba a do mi náns

sztálini-brezsnyevi-putyini dis kur zus sze rint a tu do mány és kul tú ra ská lá ján le fe lé

moz gást je lent; vi szont fel fe lé moz gást, ha a Nyu gat-Eu ró pá ban do mi náns fel vi lá go -

so dás-dis kur zust ves  szük ala pul. Nem sza bad el fe lej te nünk azon ban, hogy a Bo lo gnai
Nyi lat ko zat alá írá sá nak idõ pont já ban (1999) a volt szo ci a lis ta or szá gok kö zül még egy

sem szer zett EU-tagságot. Csak öt év vel ké sõbb (2004) csat la ko zott nyolc or szág,

to váb bi ket tõ pe dig 2007-ben. És eb ben az ér te lem ben – stra té gi a i lag – a Bo lo gnai
Nyi lat ko za tot alá író ke let-eu ró pai or szá gok szá má ra a for má ló dó eu ró pai fel sõ ok ta tá si

rend szer hez va ló csat la ko zás egy újabb mér föld kö vet je len tett csu pán az Eu ró pai

Unió tel jes tag sá gá hoz ve ze tõ hos  szú úton. (Egy elõ zõ mér föld kõ ezen az úton pél -

dá ul az Eu ró pai Ta nács hoz va ló csat la ko zás volt; to váb bá né hány ko ráb ban a Szov jet -

uni ó hoz csa tolt or szág nak és Ju go szlá via tag köz tár sa sá ga i nak fel vé te le az ENSZ-be
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vagy a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ba; be lé pés az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt -

mû kö dé si Szer ve zet be; együtt mû kö dés a NATO-val; stb.) 

Amint Carter (2006) ér velt Ma ce dó nia volt ju go szláv köz tár sa ság ese té ben, a

kor má nyok szán dé ka gyak ran nem vi lá gos. Fel me rül, hogy csu pán a for má lis tag sá go kat

hal moz zák a nyu ga ti (eu ró pai) struk tú rák ban és szer ve ze tek ben, hogy be jut has sa nak

ma ga sabb ran gú struk tú rák ba és szer ve ze tek be, így fér ve hoz zá az egész fo lya ma tot ins  pi -

 rá ló „kön  nyen szer zett elõ nyök höz”. (Böröcz, 2001b) Ugyan ezt erõ sí ti meg Brennan,

King és Lebeau:

„…a ré gió or szá gai úgy haj tot ták vég re a re for mo kat, hogy ke vés te kin tet tel vol tak sa ját,

meg lé võ struk tú rá ik ra – csak hogy ki elé gít sék ado má nyo zó i kat és meg fe lel je nek az

EU in teg rá ci ós elõ írá sa i nak.” (Brennan–King–Lebeau, 2004:39) 

Csak nem egy év ti zed del azu tán, hogy meg in dult, a bo lo gnai fo lya mat a sa ját lo -

gi ká ját kezd te kö vet ni. A ko rai éve ket a „Bo lo gna -klub” meg épí té sé nek pró bál ko zá -

sai jel le mez ték. (Zgaga, 2003) Az egyes or szá go kat bi zo nyos eu ró pai szab vá nyok tel je -

sí té se alap ján hív ták meg, és eze ket az „eu ró pai szab vá nyo kat” a már csat la ko zott

ta gok egy más közt hall ga tó la go san ál la pí tot ták meg. Sze mük elõtt az eu ró pai fel sõ -

ok ta tás egy faj ta mi nõ ség vé del me állt (Zgaga, 2003); az te hát, hogy olyan „eu ró pai

fel sõ ok ta tás” már ka ne vet ala kít sa nak ki, amely vi lág szer te von za ná a tan díj fi ze tõ

hall ga tó kat. 

A már ka név azon ban lát ha tó an sé rült az erõ tel jes po li ti kai be avat ko zás mi att,

amel  lyel Orosz or szá got föl vet ték – azt az or szá got, ame lyet a klub tag jai csak né -

hány hó nap pal ko ráb ban uta sí tot tak el. (Tomusk, 2006a) Ez után az alá írók lis tá ja

egy ket tõ re le fed te az Eu ró pai Kul tu rá lis Kon ven ció alá író i nak tel jes lis tá ját, s ez zel

a bo lo gnai fo lya mat el ér te föld raj zi kor lá tait. A 46 or szág ban vég be me nõ fo lya mat

már nem te het úgy, mint ha egyen lõ en ma gas eu ró pai szín vo na lat kép vi sel ne Ox -

ford tól és Camb rid ge-tõl Ti ra ná ig, An ka rá ig, Tbi li szi ig, Je re vá nig és Vla gyi vosz to -

kig. És nem vá lik és  sze rû en ke zel he tõ tér ség gé sem, ame lyen be lül kö zös eu ró pai

(EU) fel sõ ok ta tá si po li ti kát le het ne ki ala kí ta ni.

Az egy sé ge sen ma gas szín vo nal ser kent het né az eu ró pai hall ga tói és ok ta tói

mo bi li tást a tér sé gen be lül, tá mo gat hat ná a tu do má nyos együtt mû kö dést, for mál -

hat ná az eu ró pai iden ti tást, se gít het né az egész vi lág ra ki ter je dõ mo bi li tást, te het -

sé get és pénzt hoz va Eu ró pá ba. Az Eu ró pán be lül várt hall ga tói mo bi li tás azon ban

ne héz kes ma radt. A ran gos egye te mek nek – mint pél dá ul Ox ford, Camb rid ge vagy

a lon do ni University Coll ege – nem ér de kük ven dé gül lát ni egy ala cso nyabb szín vo -

na lú egye tem di ák ját va la mely pe ri fe ri kus or szág ból egy-két fél év re, és ez zel koc -

káz tat ni a sa ját hír ne vü ket. A pe ri fe ri kus or szá gok ban ta lál ha tó egye te mek pe dig

to vább ra is ar ra tö rek sze nek, hogy szol gál ta tók ká vál ja nak a glo ba li zá ló dó „fel sõ ok -

ta tá si pi a co kon”, gyak ran a Melville és tár sai ál tal em lí tett ok ból, ahogy az Orosz

Fö de rá ció ese té ben lát tuk. 

E pi a co kon ha tá ro zot tan elõ nyös „eu ró pai egye te mek ként” be mu tat koz ni, mi -

vel a most ki ala ku ló nem zet kö zi – pél dá ul a Shanghai Jiao Tong Egye tem ál tal ké -

szí tett (lásd pl. Sadlak–Nian Cai, 2007) – rang sor ok a ke let-eu ró pai egye te me ket a

leg ke vés bé ke re set tek kö zé so rol ják. Az elõ nyö sebb (eu ró pa i ként tör té nõ) be mu tat ko zás
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vár ha tó an ja vít hat na a ke let-eu ró pai egye te mek po zí ci ó ján az eu ró pai hi e rar chi á ban. Elias

sze rint: 

„Egy kor majd min den tan szék nek és min den la bo ra tó ri um nak meg lesz a he lye az aka -

dé mi ai hi e rar chi á ban – he lyi leg a sa ját egye te mén, or szá go san és né hány eset ben

nem zet kö zi leg pe dig sa ját szak te rü let ének kép vi se lõi kö zött.” (Elias, 1982:39) 

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nem zet kö zi hi e rar chi á ja ter mé sze te sen kö vet ke -

zett az el múlt há rom év ti zed gaz da sá gi glo ba li zá ló dá sá ból. A ke let-eu ró pai egye te -

mek két le het sé ges dis kur zus sal ja vít hat ják hely ze tü ket eb ben a nem zet kö zi hi e -

rar chi á ban: a tá vo li és a kö ze li múlt tal. A tá vo li múlt – mint „diskurziv stra té gia” –

azt je len ti, hogy meg pró bál ják el osz lat ni a ke let-eu ró pai ci vi li zá lat lan ság szte re o tí -

pi á ját; hang sú lyoz zák ezen or szá gok mély in tel lek tu á lis tra dí ci ó it, tör té ne ti leg nyo -

mon kö vet he tõ fel sõ ok ta tá sát, me lye ket meg fe le lõ do ku men tá ció rög zít. A kö zel -

múlt ra hi vat ko zás pe dig azt je len ti, hogy foly tat ni pró bál ják azo kat a si ke res

mo der ni zá ci ós kí sér le te ket, ame lye ket még az államszocialista múlt ban kezd tek el.

Glonti és Chitashvili (2006) mind két stra té gi át al kal maz za, ami kor ar ról pró bál ja meg -

gyõz ni a nem zet kö zi ol va só kat, hogy Grú zia – Mi ha il Shaakashvili el nök ve ze té se alatt

– mél tó ar ra, hogy be lép jen a már em lí tett eu ró pai struk tú rák ba és szer ve ze tek be:

„Az ok ta tás nak hos  szú tör té ne te és szi lárd ha gyo má nyai van nak Grú zi á ban. A jó ok ta -

tás min dig igen fon tos kér dés volt, és nagy volt a tár sa dal mi ér té ke; a jól kép zett

egyé nek nagy tisz te let nek ör vend tek a tár sa da lom ban. Grú zi á ban (és a Ka u ká zus

egész te rü le tén) az el sõ egye te met 1918 ja nu ár já ban ala pí tot ták, négy hó nap pal az -

elõtt, hogy az or szág el nyer te el sõ, rö vid éle tû füg get len sé gét Orosz or szág tól. A Szov -

jet unió tag köz tár sa sá gai kö zött Grú zi á ban volt a leg ma ga sabb a fel sõ fo kú vég zet tek

ará nya.” (Glonti–Chitashvili, 2006:211) 

Ha son ló képp gyak ran áb rá zol ják az orosz or szá gi fel sõ ok ta tás el múlt két év szá -

za dát egyet len si ker tör té net ként. Észt or szág ban több mint négy száz éves, Uk raj ná -

ban pe dig csak nem fél év ez re des a fel sõ ok ta tás; s a lis tát hos  szan le het ne foly tat ni.

Tör té nel mi tény, hogy Eu ró pa né hány leg ré geb bi egye te me – pél dá ul a Kár oly Egye -

tem Prá gá ban, vagy a Jagello Egye tem Krak kó ban – olyan te rü le ten ta lál ha tó, ahol a

fel vi lá go so dás sze rint csak bar bá rok lak nak. Le het per sze, hogy mind ez csu pán az

„eu ró pai” szak ér tõk szak ér tel mé nek hi á nya (de le het, hogy nem). A jö võ fog ja majd

meg mu tat ni, men  nyi re si ke rül tör té nel mi té nyek se gít sé gé vel po zi tí vab ban áb rá zol ni

a volt szo ci a lis ta or szá gok fel sõ ok ta tá sát. 

Úgy tû nik, az eu ró pai fel sõ ok ta tás je len le gi, hi e rar chi kus in teg rá ci ó ja – me lyet

a fel vi lá go so dás má ig ha tó dis kur zu sa tá mo gat – nem ked vez an nak a tö rek vés nek,

hogy a ke let-eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend sze rek egyen ran gú ak ként csat la koz za nak a

ran gos nyu gat-eu ró pai egye te mek hez. Bár az, hogy a prá gai Kár oly Egye tem és a

krak kói Jagello Egye tem – nyolc má sik egye tem mel együtt, mint pl. az ox for di, a pá -

ri zsi, a leideni, a bo lo gnai, a gen fi stb. – tag ja lett a leg ki vá lóbb eu ró pai egye te mek

kon zor ci u má nak, az el is me rés ígé re tét még is hor doz za. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

 281

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:09 Page 281



KÖ VET KEZ TE TÉ SEK 

Né hány volt szo ci a lis ta or szág azok kö zül, ame lyek nek már si ke rült csat la koz ni az

Eu ró pai Uni ó hoz, erõ fe szí té se ket tett, hogy be le szól has son az eu ró pai ügyek be.

Len gyel or szág pél dá ul meg kér dõ je lez te az ún. „magországok” ál tal kép vi selt né ze -

te ket, Szlo vé nia pe dig meg pró bált ka to li ku sabb len ni a pá pá nál – va gyis ese tünk -

ben eu ró pa ibb len ni az Eu ró pai Bi zott ság nál. (Lásd pl. Zgaga, 2006.) A ré gió, ame -

lyet Ke let-Kö zép-Eu ró pá nak ne ve zünk – és azon túl –, még is a ki ala ku ló eu ró pai

szö vet sé gi struk tú ra pe ri fé ri á já ra szo rult; úgy is mond hat juk, hogy az uni ót al ko tó

„mag te rü le tek” és fel sõ ok ta tá si rend sze rük hi e rar chi á já nak al já ra. 

Az eu ró pai nem ze tek új test vé ri sé ge he lyett – ahol a kul tú ra és a nyel vek köl -

csö nös gaz da gí tá sa, va la mint egy kö zös iden ti tás ki ala kí tá sa cél já ból jön nek ös  sze –,

az eu ró pai fel sõ ok ta tás át ala kí tá sa egy an gol nyel vû tu dás áru ház hoz ve zet. Camb -

rid ge és Ox ford a fõ ut ca men tén fek szik, Tal linn, Ri ga vagy Szó fia vi szont az éj sza -

kai ba zár so ron. A pe ri fé ria nem ad ja kul tu rá lis ér té ke it a kö zös eu ró pai gyûj tõ be,

ha nem el fo gad ja alacsonyabbrendûségét, sõt, a köz pon tot utá noz za nyel vé ben is

(ami gyak ran úgy hang zik, mint ha ke rék be tör nék az an golt).

A fel vi lá go so dás né ze te a „Ke let” al sóbb ren dû sé gé rõl to vább él, még ha a 21.

szá zad ele jén ezt már nem te kint jük is kü lö nö seb ben fel vi lá go sult né zet nek. Nem

szándékszunk meg vi tat ni, hogy csak ugyan lé te zik-e az Ernest Gellner-féle „nagy

árok”, amely szét vá laszt ja a nyu ga ti és a nem nyu ga ti gon dol ko dást. (Elkana, 1981)

De ha vol na is ilyen árok, ak kor sem Ma gyar or szág és Auszt ria, Né met or szág és

Len gyel or szág kö zött hú zód na. A tu dat lan ság a fel vi lá go sult „Nyu gat” egész te rü le -

tén bá mu la tos. Elkana pél dá ul ma ga biz to san ki je len ti, hogy a mû velt ség és az iro da -

lom az ál tal vált le he tõ vé, hogy a gö rö gök „fel ta lál tak egy je let, amely be széd han got

je löl”. (Elkana, 1981:33–34) S ez zel alap já ban vé ve azt su gall ja, hogy a ja pán leg föl -

jebb félirodalom, va gyis az, hogy „ja pán iro da lom”, ön el lent mon dás. 

Ha ala po san meg gon dol juk, nyil ván va ló né hány el lent mon dás a kor társ eu ró pai

po li ti kai dek la rá ci ók és a tény le ges po li ti kai vég re haj tás kö zött, pél dá ul a bo lo gnai

fo lya mat ki nyil vá ní tott cél jai és a kö zött, ami fe lé ezt a fo lya ma tot rend kí vül ügye -

sen te re lik az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ha tal mas já té ko sai. Bi zo nyos ese tek ben

a ha gyo má nyos elõ í té le tek for mál ják a po li ti kát, kimondva-kimondatlanul. Bi zo nyos

ese tek ben ezek az elõ í té le tek ala kít ják a tény le ges vég re haj tást is a pénz for rás ok és

a dön té sek hos  szú hi va ta li csa tor ná in át. Nem azt aka rom mon da ni, hogy a ke let-eu -

ró pa i ak hi bát la nok vagy kü lön le ge sen in tel li gen sek, ahogy azt egye sek tart ják kö zü -

lük. Azt sincs azon ban ala punk fel té te lez ni, hogy a ke let-eu ró pa i ak hi bá sab bak vagy

tu dat la nab bak, mint bár mely más föl di ha lan dó. 

Fo gad juk el fel té te le sen azt a né ze tet, hogy bi zo nyos „nyu ga ti” aka dé mi ai tu -

do má nyok fon to sab bak, és ke ve sebb a „tár sa dal mi konst ruk ció” ben nük, mint ke -

let-eu ró pai meg fe le lõ ik ben. Mit je lent ez? Csak an  nyit, hogy an nak, aki ki mon dat -

la nul (vi sel ke dé sé ben) vagy ki mond va (pub li ká ci ó i ban) ilyen né ze tet kép vi sel, nem

volt ele gen dõ ide je el mé lyül ni a tör té ne ti ös  sze füg gé sek ben, és nem lát ja be né ze -

té nek le het sé ges kö vet kez mé nye it. Ahogy Guy Neave egy kor meg ál la pí tot ta, a bo lo -

gnai fo lya mat „im po ná ló men  nyi sé gû el lent mon dást in teg rál”. (Neave, 2002) A po -

li ti kai dis kur zu sok ön di csé rõ hang vé tel lel ta gad ják ezek nek az el lent mon dás ok nak
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a lé te zé sét. Hos  szú tá von azon ban ta lán ered mé nye sebb vol na, ha az el lent mon dá -

so kat, konf lik tu so kat és az egy mást ki zá ró el vá rá so kat nyíl tan meg vi tat nák – elõ ször

ma gán az eu ró pai aka dé mi ai kö zös sé gen be lül. 

Meg le põ vol na, ha az ol va só nem fur csál la ná, ami mind eb bõl kö vet ke zik. Az

Ame ri kai Egye sült Ál la mo kat az orosz bol se vi kok le akar ták kö röz ni az 1920-as

évek ben, a kom mu nis ták pe dig a hi deg há bo rú ide jén. Ugyan er re a cél ra pró bál ja a

21. szá zad ele jén a fel sõ ok ta tást mo bi li zál ni az Eu ró pai Bi zott ság – még hoz zá a ko -

ráb bi kí sér le tek tõl nem is tel je sen el té rõ mód sze rek kel. Ha va la mi, ak kor ez rá mu -

tat ar ra, hogy még min dig ugyan ab ban a pa ra dig má ban – a fel vi lá go so dás pa ra dig má -

já ban – gon dol ko zunk. És Francis Fukuyama na gyot té ve dett, ami kor meg hir det te

„a tör té ne lem vé gét”. 
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Koz ma Ta más

Po li ti kai rend szer vál to zás és fel sõ ok ta tá si
re form

A bo lo gnai fo lya mat ról szó ló iro da lom ha tal mas ra duz zadt. Át te kin té se má ra va ló sá -

gos „tu do má nyos mun ka” ön ma gá ban is. Ah hoz azon ban ta lán még ko rán van, hogy

kri ti ka i lag ér té kel ni le hes sen. Ezért a kri ti kai elem zés rit ka, in kább csak kri ti ká kat,

sem mint elem zé se ket tar tal maz. 

Ez a ta nul mány két szem pont ból te kint he tõ új nak. Az egyik: kí sér let ar ra, hogy

a bo lo gnai fo lya ma tot kri ti ka i lag ele mez zük. A má sik: olyan te rep rõl ad ni hírt, amely  -

nek sa ját sze rû sé gei vi szony lag is me ret le nek még az Eu ró pai Uni ón be lül is. Ez a te rep

Kö zép-Eu ró pa, más szó val az ún. „rend szer vál tó” or szá gok (posztszocialista or szá -

gok, fel tö rek võ pi ac gaz da sá gok, új de mok rá ci ák). 

A ta nul mány mon da ni va ló ja rö vi den: a bo lo gnai fo lya mat a 20–21. szá zad ban

vég be me nõ eu ró pai fel sõ ok ta tá si re for mok ös  sze fog la ló ne ve és narratívája. A bo lo -

gnai fo lya mat azon ban mást je lent a rend szer vál tó or szá gok ban, mint Eu ró pa töb bi

ré szé ben. Itt ugyan is ös  sze fo nó dik az zal a nagy tár sa dal mi át ala ku lás sal, ame lyet

„rend szer vál to zás nak” ne ve zünk. Nap ja ink fel sõ ok ta tá si re form jai csak úgy ért he -

tõk meg, ha be le he lyez zük (vagy vis  sza he lyez zük) a ke let-kö zép-eu ró pai rend szer -

vál to zás ok ba. A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban nem csak fel sõ ok ta tá si re form,

de egy ben a rend szer vál to zás ré sze is. 

Ta nul má nyunk szem lé le te és meg kö ze lí té se is el tér a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló

nem zet kö zi iro da lom tól. A nem zet kö zi iro da lom ugyan is fõ ként ar ról szól, hogy

men  nyi re si ke rült meg kö ze lí te ni a bo lo gnai fo lya mat cél ja it, és mi min dent kell

még ten ni ah hoz, hogy eze ket a cé lo kat az egyes fel sõ ok ta tá si rend sze rek (az egyes

ál la mok fel sõ ok ta tá si po li ti kái) el ér jék; mi köz ben ma guk a cé lok is vál toz nak, mó -

do sul nak. Eset ta nul má nya ink ban mi is ha son ló el já rást kö vet tünk: rö vi den is mer -

tet tük a bo lo gnai fo lya mat egé szét, majd en nek konk rét cél ki tû zé se it az adott or -

szág fel sõ ok ta tá si po li ti ká já ban. Vé gül igye kez tünk ös  sze mér ni a hely ze tet (2007)

az ere de ti cé lok kal, és meg ol dá so kat ja va sol ni a vál toz ta tá sok hoz. 

Eb ben az ös  sze ha son lí tó fe je zet ben vi szont a bo lo gnai fo lya mat tör té ne tét

mint po li ti ka tör té ne ti ese mény sort ele mez zük. Elõ ször be mu tat juk ma gát a tör té -

ne tet, mely ön ma gá ban is ta nul sá gos, hi szen kü lön fé le – egy más tól jel leg ze te sen el -

té rõ – „narratívákból” áll egy be. Ezek a narratívák nem csak az ese mé nyek lán co la -

tát tar tal maz zák, egy ben az õket el mon dók ál lás pont ját, hely zet ér té ke lé se it is

tük rö zik. Azu tán be mu tat juk a hely színt, amely Kö zép-Eu ró pa 1990 után a ma ga
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rend szer vál to zá sa i val, gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai át ala ku lá sa i val és az át ala ku -

lás min den kín já val. Majd a sze rep lõk kö vet kez nek: a nem zet kö zi (nem ze tek fö löt ti)

szer ve ze tek, a „nem ze ti” kor má nyok, az in téz mé nyek (az ún. „aka dé mi ai szfé ra”), s

mind azok, akik eze ken kí vül áll nak. Ke res sük szán dé ka i kat és esz kö ze i ket, me lyek -

kel a bo lo gnai fo lya mat ba be kap cso lód nak, ab ban részt vesz nek, ab ba be le sod ród -

tak. Vé gül meg pró bál juk jel le mez ni is õket; va gyis jel leg ze tes ma ga tar tá so kat ta lál ni,

me lyek kel ezek a sze rep lõk a fel sõ ok ta tá si re form ban részt vesz nek; s ezek alap ján

jós la tok ba bo csát ko zunk a re form ki lá tá sa it il le tõ en. 

Ta nul má nyunk „nyers anya ga” egy részt a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló iro da lom át -

te kin té se (amit az el sõ fe je zet ben vé gez tünk el), más részt azok az eset ta nul má -

nyok, ame lyek né hány részt ve võ or szág ban a bo lo gnai fo lya mat ál lá sá ról ké szül tek.

Ezek az eset ta nul má nyok ön ma guk ban is meg áll nak, és a kö tet egy-egy fe je ze té ben

kü lön ál ló an is ol vas ha tó ak (lásd az Auszt ri á ról, Szlo vá ki á ról, Uk raj ná ról, Ro má ni á ról,

Szer bi á ról, Hor vát or szág ról, Szlo vé ni á ról és Ma gyar or szág ról szó ló fe je ze te ket). Je -

len elem zés szá má ra azon ban egyút tal ala pul is szol gál tak ah hoz, hogy ke res sük és

föl mu tas suk a kö zép-eu ró pai fel sõ ok ta tá si re form he lyét, sze re pét, je len le gi ál lá sa it

és jö võ be ni al ter na tí vá it.

A TÖR TÉ NET

A bo lo gnai fo lya ma tot – mint min den po li ti kai cse lek vést, cse lek vé sek so ro za tát –

más ként és más ként le het elõ ad ni asze rint, hogy ép pen ki mond ja el, ki ad ja elõ. Ez

per sze nem je len ti azt, hogy a bo lo gnai fo lya mat pusz tán „ki ta lált tör té net” vol na.

Alap ját, hogy úgy mond juk, meg tör tént, va lós ese mé nyek al kot ják. Eze ket azon ban

más ként és más ként le het ér tel mez ni, hang sú lyoz ni, ki emel ni, elõ ad ni. Így áll nak

elõ a bo lo gnai fo lya mat ún. narratívái, va gyis azok a min ták, stí lus je gyek, elõ adás mó -

dok, for du la tok, ame lyek a bo lo gnai fo lya mat ról szó ló tör té ne tek ben meg is mét lõd nek

és meg fi gyel he tõ ek. Ez épp úgy igaz a bo lo gnai fo lya mat egé szé rõl szó ló tör té ne tek re

(az az más részt ve võ or szá gok fel sõ ok ta tá si re form ja i ra), mint Kö zép-Eu ró pá ra. Alább

azon ban mi a kö zép-eu ró pai „bologna-narratívákra” fi gye lünk.

Ese mé nyek. Kü lö nö sen a vo nat ko zó nem zet kö zi és kor mány do ku men tu mok sze  -

rint az eu ró pai fel sõ ok ta tá si re for mok tör té ne te mi nisz te ri ta lál ko zók tör té ne te. A be -

kap cso ló dó kö zép-eu ró pai or szá gok fel sõ ok ta tá si re form ja i nak meg in du lá sa rend -

sze rint egy-egy mi nisz te ri ta lál ko zó hoz kö tõ dik; ah hoz, ame lyen az adott or szág

il le té kes mi nisz te re elõ ször vett részt, elõ ször kép vi sel tet te ma gát. Te hát:

1988, Bo lo gna: Az eu ró pai egye te mek rek to rai, mi köz ben a bo lo gnai egye tem

fönn ál lá sá nak 900 éves év for du ló ját ün nep li, el fo gad ják a Mag na Char ta Universitatum
ne vû nyi lat ko za tot.

Auszt ria út nak in dít ja a kö zép-eu ró pai hall ga tói mo bi li tás CEEPUS prog ram ját

(1990/91). Az 1992/93-as tan év ben részt vesz az el sõ Erasmus programban; öt egye te -

men al kal maz zák az eu ró pai kreditrendszert. 1995-ben be lép az EU-ba. 1997-ben új

egye te mi tör vényt fo gad el, és az egye te mek szá má ra mi nõ ség biz to sí tá si el já rást ír elõ.
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Hor vát or szág ban új fel sõ ok ta tá si tör vényt fo gad nak el; en nek szel le mé ben fel ál lít ják a

Nem ze ti Fel sõ ok ta tá si Ta ná csot (1994). Ma gyar or szá gon 1992-tõl mû kö dik a MAB,

elõbb ide ig le nes, majd ál lan dó jel leg gel. Meg kez dõ dik a prog ra mok és in téz mé nyek

akk re di tá lá sá nak el sõ kö re. Egy sé ges mi nisz té ri u mi irá nyí tás alá he lye zik az egész fel -

sõ ok ta tást. Ro má ni á ban 1996-ban fo gad ják el az új fel sõ ok ta tá si tör vényt. Szlo vá ki á -

ban élet be lép az a fel sõ ok ta tá si tör vény, amely meg ala poz za az önál ló szlo vá ki ai fel sõ -

ok ta tás ki ala kí tá sát (1990). En nek alap ján meg szer ve zik az el sõ akkreditációs

bi zott sá got. A tör vényt 1996-ban mó do sít ják, fi gye lem be vé ve az önál ló Szlo vá kia meg -

ala ku lá sát. Az év ti zed má so dik fe lé ben kor mány za ti ko or di ná ció nél kül meg kez dõ dik a

két cik lu sú kép zés be ve ze té se (egyes in téz mé nyek ben). Szlo vé nia meg hoz za el sõ

(önál ló) fel sõ ok ta tá si tör vé nyét (1993), és tör vényt hoz a fel sõ fo kú szak kép zés rõl is

(1996). Megalakítják a Fel sõ ok ta tá si Ta nácsot (1994) és a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség ér té -

ke lõ Bi zott ságot (1996). Uk raj ná ban el fo gad ják az el sõ fel sõ ok ta tá si tör vényt (1991).

1998, Pá rizs: Fran cia or szág, Nagy-Bri tan nia, Olasz or szág és Né met or szág ok ta -

tá si mi nisz te rei ki bo csát ják a Sor bonne -i Nyi lat ko za tot. Ez a fel sõ ok ta tá si mo bi li tás

szük sé ges sé gét, va la mint a vég zett sé gek meg fe lel te té sét szor gal maz za. 

Auszt ri á ban – a Sor bonne -i Kö zös Nyi lat ko zat ha tá sá ra – mó do sít ják az egye te mi tör vényt

(1999), és tör vényt hoz nak töb bek közt a pe da gó gus kép zés rõl is. Szlo vé ni á ban be ve ze -

tik az eu ró pai kreditrendszert, és meg kez dik a dip lo ma mel lék le tek ki adá sát (1998). 

1999, Bo lo gna: 29 or szág ok ta tá si mi nisz te rei ír ják alá a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot;
2010-re tû zik ki az „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség” ki ala kí tá sát.

Auszt ri á ban kö te le zõ vé vá lik a magánegye te mi akkreditáció (2000), és meg ala kít ják a

nem ze ti „Bo lo gna -kö ve tõ cso por tot”. Ma gyar or szág csat la ko zik a Bo lo gnai Nyi lat ko zat hoz
(1999), és ra di ká lis in téz mé nyi in teg rá ci ót hajt vég re (2000). Ro má nia, Szlo vá kia és

Szlo vé nia szin tén csat la ko zik a Bo lo gnai Nyi lat ko zat hoz (1999). Szlo vé nia mó do sít ja az

1993-as fel sõ ok ta tá si tör vényt (1999). A 2000–2001-es tan év tõl kezd ve dip lo ma mel lék -

le tet is ki ad nak. 

2001, Prá ga: 39 or szág ok ta tá si mi nisz te re ki ad ja a Prá gai Köz le ményt. Eb ben

újabb cé lok kal egé szí tik ki a Bo lo gnai Nyi lat ko zat aján lá sa it (de az egy sé ges eu ró pai

mi nõ ség biz to sí tás ra vo nat ko zó ja vas la tot ak kor még nem fo gad ták el).

Auszt ri á ban új egye te mi tör vényt fo gad nak el, me lyet nagy szak mai-tár sa dal mi vi ta kí -

sér (2002). (Ez a tör vény szol gál min tá ul több szom szé dos or szág fel sõ ok ta tá si tör vé -

nyé nek – köz te a ma gyar or szá gi nak is.) Ugyan ek kor mó do sít ják a szak fõ is ko lai tör vényt,

al kal maz kod va az egye te mi tör vény hez. Hor vát or szág alá ír ja a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot
(2001), és ra ti fi kál ja a Lis  sza bo ni Egyez ményt (2002). Ma gyar or szá gon meg in dul az ún.

CsEFT- (Csat la ko zás az eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség hez) pro jekt, de meg hi ú sul a fel sõ -

ok ta tá si nem ze ti kerekasztal ös  sze hí vá sa (2002). Szlo vá ki á ban sza bá lyoz zák a kép zett -

sé gek el is me ré sét (tör vény: 2002, mó do sí tá sok: 2004). Ez a tör vény ren del ke zik a dip -

lo ma mel lék let ki adá sá ról. Szlo vé ni á ban nem ze ti felsõoktatás-fejlkesztési ter vet
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fo gad nak el (2002). Szer bia alá ír ja a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot (2001). Meg ala kul a szerb ok ta -

tás ér té ke lõ (elekt ro ni kus in for má ci ós) köz pont (2001). Út mu ta tó je le nik meg az eu ró -

pai kreditrendszerrõl (ECTS, 2002).

2003, Ber lin: 42 or szág ok ta tá si mi nisz te re rész vé te lé vel át te kin tik a bo lo gnai

fo lya mat elõ re ha la dá sát, és meg fo gal maz zák a há rom cik lu sú kép zés mo dell jét (a

dok to ri kép zés a fel sõ fo kú ta nul má nyok szer ves ré szé vé vá lik).

Auszt ri á ban kö te le zõ vé vá lik a dip lo ma mel lék le tek ki adá sa (2003), és lét re hoz zák az

Oszt rák Mi nõ ség biz to sí tá si Ügy nök sé get (2004). Hor vát or szág új fel sõ ok ta tá si tör vényt

fo gad el (2003), majd egy év múl va mó do sít ja, hogy kom pa ti bi lis le gyen a bo lo gnai fo lya -

mat tal. Tör vény a kül föl di ké pe sí té sek el is me ré sé rõl (2004). Ma gyar or szág Szlo vá ki á val

és Szlo vé ni á val együtt be lép az EU-ba (2004). Szlo vé ni á ban mó do sít ják a fel sõ ok ta tá si

tör vényt (2004). Új mi nisz té ri u mot szer vez nek a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá ra; nem ze ti

„Bo lo gna -tá mo ga tó cso por tot” hoz nak lét re. Szer bia alá ír ja a Lis  sza  bo ni Egyez ményt (dip lo -

mák meg fe le lé se) (2003).

2005, Bergen: Köz le mény ben el fo gad ják az eu ró pai mi nõ ség biz to sí tá si szin te ket

és irány el ve ket, és ajánl ják az akkreditációs és mi nõ ség biz to sí tá si iro dák eu ró pai há -

ló za tá nak ki ala kí tá sát.

Hor vát or szág ban át áll nak a két- (há rom-) cik lu sú kép zés re, és be ve ze tik az eu ró pai

kreditrendszert (2005/06). Mó do sít ják a kül föl di ké pe sí té sek el is me ré sé rõl szó ló tör -

vényt (2006). Ma gyar or szá gon meg hoz zák a je len leg ér vé nyes fel sõ ok ta tá si tör vényt

(2005), de az al kot mány bí ró ság mó do sí tá so kat ír elõ. 2006-ra el ké szül nek a je len leg

(2008) ér vé nyes mó do sí tá sok. Ro má ni á ban 2005/06-tól meg in dul az alap- (BA-, BSc-)

kép zés. Szlo vé ni á ban is mét mó do sít ják a fel sõ ok ta tá si tör vényt (2006), en nek ér tel mé -

ben át szer ve zik a mi nõ ség biz to sí tást. Szer bi á ban fel sõ ok ta tá si tör vényt fo gad nak el

(2005). Nem ze ti stra té gi át fo gad nak el az élet hos  szig ta nu lás ról (2006). Meg kez dõ dik

az in téz mé nyi akkreditáció (2006/07). Uk raj na alá ír ja a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot (2005).

2007, Lon don: 46 ok ta tá si mi nisz ter köz le mé nye hang sú lyo san em lí ti az esély -

egyen lõ sé get, az el he lyez ke dés hez szük sé ges ké pe sí tést és tu dást, ös  szes sé gé ben

az ún. szo ci á lis di men zi ót. 2010-re vár ják a bo lo gnai fo lya mat be fe je zé sét és az át té -

rést az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség re. 

Ro má nia be lép az EU-ba (2007). Uk raj ná ban meg kez dõ dik az alap kép zés (BA, BSc)

tan ter ve i nek ki dol go zá sa és akk re di tá lá sa (2007). 2008-ban be ve ze tik a dip lo ma mel -

lék le tet.

Az ok ta tás ügyi dip lo má ci á nak ez az ese mény tör té ne te azt su gall ja, hogy a nem -

zet kö zi szint éren le ját szó dó ese mé nyek (dek la rá ci ók, zá ró nyi lat ko zat ok) köz vet le -

nül meg ha tá roz ták – vagy leg alább is köz vet ve be fo lyá sol ták – az egyes fel sõ ok ta tá si

re for mo kat. Az ös  sze füg gé sek ke vés bé lát vá nyo sak az 1990-es év ti zed ben, ami kor a

vizs gált kö zép-eu ró pai fel sõ ok ta tás ok ban ha son ló fo lya ma tok zaj lot tak le (fel sõ ok ta -
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tá si tör vény ho zás ok az 1989–1993-as rend szer vál to zá so kat kö ve tõ en), ám ezek nem a

nem zet kö zi ok ta tás ügyi dip lo má ci á hoz kö tõd tek, ha nem a vis  sza nyert nem ze ti önál -

ló ság hoz. Az 1990-es évek vé gén azon ban a fel sõ ok ta tá si re for mok föl gyor sul tak, és

kezd tek egy re in kább ha son lí ta ni egy más hoz. Itt is föl té te lez het nénk, hogy „ok ta tás -

po li ti ka-köl csön zés” (policy borrowing) zaj lott le, de en nél egy sze rûbb ma gya rá zat is

van. A Bo lo gnai Nyi lat ko za tot alá író or szá gok és ok ta tá si mi nisz te rek olyan kri ti kus tö -

me get al kot tak, hogy ha tá su kat más or szá gok sem ke rül het ték ki – kü lö nö sen nem,

ha az EU fe lé tö re ked tek. Ez ké zen fek võ ma gya rá zat az ese mé nyek me net rend jé re

épp úgy, mint a fel sõ ok ta tá si át ala kí tá sok lát szó lag ha son ló cél ja i ra, te rü le te i re. A Bo -
lo gnai Nyi lat ko zat tal nem csak föl gyor sult a fel sõ ok ta tá si re form Eu ró pá ban, ha nem

egy irá nyú vá is vált. A bo lo gnai fo lya mat ban ez a va ló ban új fej le mény.

Narratíva 1: Csat la ko zás az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség hez. A bo lo gnai fo -

lya mat nak kü lön nyel ve ze te ala kult ki. Ez a nyel ve zet ar ra szol gál, hogy kö zért he tõ vé

és ös  sze ha son lít ha tó vá te gye az Eu ró pa kü lön bö zõ or szá ga i ban fo lyó fel sõ ok ta tá si

át ala kí tá so kat. A szá mos kulcs szó kö zül az „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség” ta lán a leg -

köz is mer tebb. Az „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség” ki fe je zé sen Kö zép-Eu ró pá ban eu ró -

pai fel sõ ok ta tá si rend szert ér te nek, amely nek mint ha egy sé ges el ve ken szer ve zõ dõ

há ló za ta, va la mint egy sé ge sü lõ szer ve ze ti for mái vol ná nak. A csat la ko zás eh hez a

tér ség hez azt je len ti, hogy az il le tõ fel sõ ok ta tá si rend szer az eu ró pai fel sõ ok ta tás

ré szé vé vá lik, be il lesz ke dik az eu ró pai fel sõ ok ta tás rend sze ré be. 

Te kint sünk most el a va ló ság tól, hogy ti. van-e ilyen eu ró pai rend szer. A nar-

ratívák ter mé sze te sze rint nem ez a fon tos, ha nem hogy a ki je len té sek és ki fe je zé -

sek egy sé ges egé szet al kos sa nak. Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség szer ve sen il lesz -

ke dik a bo lo gnai fo lya mat szó kész le té be; és mint a fel sõ ok ta tá si po li ti ka egé sze, ez is

me ta fo rák kal, szim bo li kus be széd del tel jes. Mint má sutt utal tunk rá (Kozma–Rébay,

2006, 159 skk), mind ez azért van így, mert azok, akik ezt a nyel ve ze tet hasz nál ják,

va ló já ban rej tõz köd nek, tit kol ják szán dé ka i kat. Ez zel el ér he tõ, hogy az il le tõ szó -

kész le tet hasz ná lók nak egy egy sé ges kö re ala kul jon ki, akik egy mást meg ér tik, és

akik el zár kóz nak más po li ti zá ló kö rök tõl. Ha szó kész le tü ket el tud ják fo gad tat ni

más (po li ti zá ló) kö zös sé gek kel, ak kor ver bá li san ural ni tud ják az át ala kí tás te re pét;

ese tünk ben a fel sõ ok ta tá si po li ti kát.

A kö zép-eu ró pai fel sõ ok ta tá si re for mok kö ré szer ve zõ dõ szak mai-tár sa dal mi

kö rök kü lön fé le in dok lá sát ala kí tot ták ki a je len le gi fel sõ ok ta tá si re for mok nak. Eze -

ket a kü lön bö zõ in dok lá so kat ne vez het jük a bo lo gnai fo lya mat el té rõ narratíváinak.

Két jel leg ze te sen el té rõ narratívát fi gyel he tünk meg a vizs gált ré gi ó ban. Az egyik

sze rint a bo lo gnai fo lya mat cél ja és ér tel me a csat la ko zás az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Tér ség hez. Va gyis ah hoz a vi lág hoz, amely hez az il le té kes fel sõ ok ta tás-po li ti kai

erõk tar toz ni kí ván nak, amely szö vet sé gek be be le tar toz ná nak. 

A bo lo gnai fo lya mat narratívái tör té ne tek, me lyek ar ról szól nak, ho gyan in dult a

bo lo gnai fo lya mat egy-egy kö zép-eu ró pai or szág ban, me lyek a moz ga tó erõi, ho va tart ez

a fo lya mat, és mit kell ten nünk, hogy to vább vi hes sük a re for mot a meg kez dett úton.

Eb ben a narratívában az a kö zös, hogy a tör té net min dig „a bi ro da lom ból” va ló ki vá lás sal

kez dõ dik. Elõ ször meg pró bál önál ló len ni, vé gül azon ban in kább a csat la ko zás pár ti ak

ke re ked nek felül. A csat la ko zá si, fel zár kó zá si narratíva a kö vet ke zõ ele mek bõl áll:
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• A rend szer vál to zást meg elõ zõ fel sõ ok ta tás (az il le tõ or szág ban) ha tal mi ér de -

ke ket szol gált: an nak a po li ti kai egy ség nek az ér de ke it, amely be az il le tõ or -

szág tar to zott. (Ke let-Kö zép-Eu ró pa or szá gai nem csak a szov jet be fo lyás alól

sza kad tak ki a rend szer vál tás sal, de kö zü lük töb ben egy ben más és más tér sé gi

po li ti kai for má ci ó ból is: Cseh szlo vá ki á ból, Ju go szlá vi á ból.)

• A rend szer vál to zás ide jén az il le tõ (új) ál lam szét tö re de zett fel sõ ok ta tást örö költ.

• Egy hos  szabb pe ri ó dus ban meg kí sé rel ték hely re ál lí ta ni az ere de ti fel sõ ok ta tá -

su kat.

• Ilyen fel sõ ok ta tás sal nem le he tett (vol na) be lép ni az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Tér ség be; a fel sõ ok ta tást te hát re for mál ni kel lett.

• Úgy kell(ett) meg re for mál ni, hogy mind in kább ha son lít son az Eu ró pai Fel sõ ok -

ta tá si Tér ség fel sõ ok ta tás ára (kom pa ti bi lis le gyen ve le).

• Át kell te hát ven ni az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség fel sõ ok ta tá si szer ke ze tét.

• Eh hez föl kell hasz nál ni az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ben hasz ná la tos kor -

mány za ti fel sõ ok ta tá si po li ti ká kat.

• Minden nek ered mé nye kép pen az adott fel sõ ok ta tás egy re kö ze lebb ke rül az

Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség hez.

• És egy szer majd föl is zár kó zik hoz zá.

Há rom ke let-kö zép-eu ró pai fel sõ ok ta tás tör té ne té bõl töb bé-ke vés bé vi lá go san ki -

raj zo ló dik az imén ti tör té net. Az uk raj nai fel sõ ok ta tás a szét esõ szov jet bi ro da lom rom -

ja in ala kult új já, azon ban má ig ma gán hor doz za an nak mar káns je gye it. A fel sõ ok ta tá si

po li ti ka kez det ben a nem ze ti iden ti tás je gyé ben szer ve zõ dik; a „na ran csos for ra da lom”

óta azon ban in kább az eu ró pai ori en tá ció ke re ke dett felül. A je len le gi hely zet ben már

al kal maz zák azo kat a kor mány za ti esz kö zö ket, ame lye ket a bo lo gnai fo lya mat ajánl, de

ezek az esz kö zök egy önál ló ság ra tö rek võ uk raj nai fel sõ ok ta tás-po li ti ka ke zé ben in kább

az önál ló ság (nem ze ti iden ti tás), mint sem a csat la ko zás esz kö ze i vé vál nak. 

A szer bi ai fel sõ ok ta tás a ju go szláv rend szert örö köl te, amely szét ta golt és bifurkált

volt (egye te mek – ká der kép zõk). A ka rok ra szét ta go ló dott fel sõ ok ta tás egyik haj tó ere je

az „ön igaz ga tás” po li ti kai re to ri ká ja volt és ma radt. A szerb fel sõ ok ta tá si po li ti ka most

(2005–2007) vá lasz úton van. Ha az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség hez kí ván csat la koz ni,

ak kor át kell tér nie ar ra a fel sõ ok ta tá si szer ke zet re, amely kom pa ti bi lis más eu ró pai fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nye ké vel. Egyes in téz mé nyek elõbb re van nak az át ala kí tás ban – má sok

le ma rad tak, s en nek a meg osz lás nak tér sé gi ve tü le tei is van nak. 

A hor vát fel sõ ok ta tás ha son ló örök sé gek kel önál ló sult. Az 1990-es évek ben sa -

ját önál ló sá gá nak meg te rem té sé vel és ki épí té sé vel volt el fog lal va. Ezt még nem ne -

vez ték fel sõ ok ta tá si re form nak. A fel sõ ok ta tá si re form a bo lo gnai fo lya mat tal in dult

meg. Kön  nyeb ben és gyor sab ban tud ták a fel sõ ok ta tá si po li ti ká kat át ven ni, mint rá -

tér ni a fel sõ ok ta tá si szer ke zet vál tás ra. Szá muk ra – akár csak Szlo vá kia szá má ra – az

Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség tu laj don kép pen az Auszt ria ál tal köz ve tí tett né met

fel sõ ok ta tá si tér ség (vö. CEEPUS-program). 

Eb ben a narratívában a bo lo gnai fo lya mat nem csak egy-egy or szág fel sõ ok ta tá si

in teg rá ci ó ját szol gál ja, ha nem egyik ele me, egy ben a „fe dõ ne ve” is az egész or szág

in teg rá ci ó já nak. A bo lo gnai fo lya mat ezért majd nem ki zá ró lag úgy je le nik meg, mint

az Eu ró pai Unió (Eu ró pai Bi zott ság) kez de mé nye zé se. Úgy lát szik, mint ha az Eu ró pai
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Fel sõ ok ta tá si Tér ség be kön  nyebb vol na be lép ni, mint ma gá ba az uni ó ba. Az Eu ró -

pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség mint ha az unió egyik elõ szo bá ja vol na. A bo lo gnai fo lya mat

az unió fe lé visz (még ak kor is, ha sok kal több or szág ra ter jed ki, mint az Eu ró pai

Unió). A bo lo gnai fo lya mat ugyan ak kor a meg fe le lés, a föl zár kó zás és a csat la ko zás

ga ran ci á ja le het, ezért kor mány za ti tá mo ga tást ér de mel és él vez. 

Narratíva 2: bo lo gnai fo lya mat és globalizáció. A má sik narratíva a fel sõ ok ta tá si

re for mot úgy ad ja elõ, mint az in téz mé nyek helyt ál lá sát egy vi lág mé re tû ver seny ben,

a globalizációban. E sze rint a narratíva sze rint az egye te mek tör té ne tük so rán új ra

meg új ra mo der ni zá lód ni pró bál tak – most itt az új mo der ni zá ció kény sze re. Ezt a

kény szert a globalizáció dik tál ja, amely (rend sze rint) vi lág mé re tû ver senyt kény sze rít

az egyes nem ze tek fel sõ ok ta tás ára. Eb ben a vi lág mé re tû ver seny ben csak ak kor ma -

rad hat tal pon az il le tõ or szág fel sõ ok ta tá sa, ha ös  sze fog más, ha son ló hely ze tû fel sõ -

ok ta tás ok kal. En nek a narratívának vis  sza té rõ ele mei:

• A globalizáció, amely meg je le nik, elõbb tá vol ról és las san, az tán mind ki ve he -

tõb ben fe nye get, vé gül már itt is van (ha son ló an, mond juk, a vi lág mé re tû klí -

ma vál to zás hoz).

• Az egyes or szá gok és az egyes in téz mé nyek a múlt ban el zár kóz tak; most azon -

ban sür gõ sen ös  sze kell fog ni (in teg rá ci ós kény szer).

• Az ös  sze fo gás ha so nu lást je lent, 

• igaz, a ko ráb bi ér té kek egy ré szé nek föl adá sá val, il let ve le ér té ke lõ dé sé vel

együtt, me lyek kö zül a kor mány za ti be avat ko zá sok le het nek a leg fáj dal ma sab -

bak – még is ki ke rül he tet le nek.

• Így az eu ró pai fel sõ ok ta tás is mét hely re tud ja ál lí ta ni azt a hely ze ti elõ nyét,

ame lyet min dig is bir to kolt.

Leg vi lá go sab ban az oszt rák fel sõ ok ta tá si re form so rán hasz nál ják ezt a nar-

ratívát (az elõ zõt nem is tud nák, mi vel Auszt ria tör té ne ti hely ze te más: ott nem

volt 1989–1990-ben rend szer vál to zás). Az auszt ri ai fel sõ ok ta tás ra ki ve he tõ en a né met -

or szá gi fel sõ ok ta tá si rend sze rek vol tak leg in kább ha tás sal; e ha tás alól a bo lo gnai

folya mat sza ba dí tot ta ki. Az auszt ri ai fel sõ ok ta tás a bo lo gnai fo lya mat so rán sa ját

utat ala kí tott ki, és ezen mes  sze elõ re ha ladt. Az auszt ri ai fel sõ ok ta tás-po li ti ka ma

(2000-es év ti zed de re ka) nem csak nyu gat ra néz (Né met or szág), ha nem ke let re is

(a ke let-kö zép-eu ró pai tér ség fel sõ ok ta tá si rend sze rei és in téz mé nyei). Egy év ti -

zed del ko ráb ban kap cso ló dott be az EU (Eu ró pai Kö zös sé gek, Eu ró pai Kö zös ség)

fel sõ ok ta tá si ak ció prog ram ja i ba, mint ke le ti szom szé dai; majd szá muk ra õ ma ga

kez de mé nye zett ha son ló ak ció prog ra mot (CEEPUS). 

Ma gyar or szá gon is hasz nál ják ezt a narratívát. Esze rint a ma gyar or szá gi in téz -

mé nyek vi lág el sõk vol tak, je len tõ sé gü ket rész ben a globalizáció, rész ben kor mány -

za ti bak lö vé sek mi att fo ko za to san el vesz tet ték. Úgy le het nek is mét a vi lág él vo na -

lá ban, hogy tel je sí tik a bo lo gnai fo lya mat kö ve tel mé nye it. Ez pe dig csak erõ tel jes

kor mány za ti ok ta tás po li ti ká val le het sé ges. 

A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás tör té ne te (e sze rint a narratíva sze rint) azt mu tat ja,

hogy a szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás a provincialitás ve szé lyé vel küsz kö dött, ami kor ki sza kadt

Cseh szlo vá ki á ból. Ah hoz, hogy az eu ró pai él vo nal ba ke rül jön, be kell kap cso lód jék a
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bo lo gnai fo lya mat ba. A bo lo gnai fo lya mat a mi nõ ség ga ran ci á ja, lé pé sei és fo ko za to -

san meg úju ló cél jai pe dig irá nyít hat ják a kor mány za ti fel sõ ok ta tás-po li ti kát. 

Ész re ve he tõ, hogy ez a narratíva a már EU-tag ál la mok fel sõ ok ta tá si re form ja i -

nak a narratívája. Ezek nek az or szá gok nak a fel sõ ok ta tá si re form ját olyan elit moz -

gat ja, amely nek rend sze res (he ti-na pi) kap cso la ta van az EU il le té kes szer ve i vel és

más eu ró pai szer ve ze tek kel. Ezért õsze rin tük a fel sõ ok ta tá si re form egy faj ta kö zös -

sé gi kény szer, amely hez egy-egy or szág fel sõ ok ta tá sá nak azért kell al kal maz kod nia,

mert egy nem zet kö zi kö zös ség tag ja. A bo lo gnai fo lya mat kri ti ku sai – e sze rint a nar-

ratíva sze rint – al ter na tí vát kí nál nak a kor mány za ti ös  sze fo gás he lyett: az in téz mé nyi

au to nó mia al ter na tí vá ját. Ezen nem(csak) az egyes in téz mé nyek szem ben ál lá sát ér -

tik az adott kor mány zat tal, ha nem – sok kal in kább – az egye te mi szfé ra el len ál lá sát

az EU-s (vagy an nak tu laj do ní tott) be avat ko zá sok kal. Eb ben az al ter na tí vá ban az

olyan szer vek, mint az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (EUA) föl ér té ke lõd nek, az olyan

szer vek pe dig, mint az Európai Bi zott ság in kább mel lék sze rep lõk nek lát sza nak. (A bo -

lo gnai fo lya mat az egye te mek, nem pe dig az EU kez de mé nye zé se; a fo lya mat az

1988-as, nem pe dig az 1999-es Bo lo gnai Nyi lat ko zat tal kez dõ dött meg). A bo lo gnai fo -

lya mat nak ez a narratívája, hogy úgy mond juk, a „meg nyert” rend szer vál to zás ered -

mé nye ként fo lyik, és egy re ha son lóbb ah hoz, ami az EU más tag ál la ma i ban tör té nik

(nem utol só sor ban a fo lya ma tos nem zet kö zi kom mu ni ká ció mi att). 

El lent mon dás ok a narratívák mé lyén. A narratívákat az ese mé nyek kel ös  sze -

vet ve nyil ván va ló el lent mon dá so kat ta lá lunk. Né hány ezek kö zül:

• Két bo lo gnai nyi lat ko zat lé te zik; a ket tõ nem ek vi va lens egy más sal. Kis túl zás sal

azt is mond hat nánk, hogy nincs kö zük egy más hoz (még ha az 1999-es el ne ve zé se

egy ér tel mû en utal is az 1988-as ra, nem an  nyi ra a szel le mi sé gét akar va vis  sza hoz ni,

mint in kább az el fo ga dott sá gát nö vel ni az eu ró pai egye te mek kö ré ben). 

• A bo lo gnai fo lya mat do ku men tu mai csu pán aján lá so kat tar tal maz nak. Az aján lá -

so kat az alá író kor má nyok (ok ta tá si kor mány za tok) to váb bi, nyil vá nos ság ra nem

ho zott, il let ve csak kor lá to zott nyil vá nos sá got meg érõ do ku men tu mok alap ján

(azok ra hi vat koz va) vál toz tat ják jog for rás ok ká, hi vat koz nak rá juk. 

• A bo lo gnai fo lya mat do ku men tu ma it kü lön bö zõ eu ró pai köz tes szer ve ze tek

(Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség, Eu ró pai Hall ga tók Szö vet sé ge stb.) dol goz zák ki és

fo gad tat ják el a részt ve võ ok ta tá si kor mány za tok kal. Az EU (Eu ró pai Bi zott ság)

eze ken a kon fe ren ci á kon csu pán meg fi gye lõ (még ha na gyon is ak tív stá tu sú). 

• A kor mány za ti fel sõ ok ta tás-po li ti kák hi vat ko zá sai ese ten ként ha mi sak; az aján -

lá so kat sen ki sem te szi „kö te le zõ vé”. Mint a nem zet kö zi szer ve ze tek gya kor la -

tá ban (kü lö nö sen az OECD gya kor la tá ban) má ra ki ala kult, az ál tal vál nak kö te -

le zõ vé, hogy a tag ál lam ok kor mány za tai nem akar nak le ma rad ni, a bo lo gnai

fo lya ma tot egy faj ta ver sen gés nek fog ják föl.

• A bo lo gnai fo lya mat cél ki tû zé sei fo lya ma to san mó do sul nak, a hang súly ok el to lód -

nak, a ko ráb bi cél ki tû zé sek gya kor la ti lé pé sek ké van nak le bont va – ezek ese  ten ként

más fe lé vi het nek. A bo lo gnai fo lya mat az ál tal lát szik egy sé ges nek, hogy tör té ne té -

ben szem lél jük (ezért is van olyan nagy je len tõ sé ge a narratíváinak). A meg tett út,

úgy tû nik, su gall ja a kö vet ke zõ lé pé se ket; a ver sen gés hely ze te pe dig ki kény sze rít

bi zo nyos esz kö zö ket. Meg te rem té sük ké sõbb cél lá vál to zik (pl. mi nõ ség biz to sí tás). 
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Így el mond ha tó – kü lö nö sen Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban –, hogy nem a bo lo gnai fo lya -

mat te rem ti meg a fel sõ ok ta tá si re for mo kat, ha nem a po li ti kai (ve le együtt gaz da sá gi, kul -

tu rá lis stb.) rend szer vál to zás ok. A bo lo gnai fo lya mat vi szont mint egy „ka pó ra jön” rész ben

mint hi vat ko zás, rész ben mint ka pasz ko dó a kor mány za ti fel sõ ok ta tás-po li ti kák nak. 

Egyes elem zõk (pl. Kehm–Teichler, 2007) kü lön is meg le põd ve ál la pít ják meg,

hogy a kor mány za tok nem csak a bo lo gnai fo lya ma tot hajt ják vég re, ha nem „szá mos

más, a tan terv fej lesz tést, a tan tár gyi prog ra mo kat és az ok ta tás meg szer ve zé sét

érin tõ vál to zás is zaj lik je len leg a bo lo gnai re for mok kal együtt. Je len tõs kü lönb sé -

gek van nak an nak ér tel me zé sé ben, hogy ezek a te vé keny sé gek a bo lo gnai fo lya mat

töb bé vagy ke vés bé hi va ta los ele me i nek te kint he tõk-e, és hogy ezek a te vé keny sé -

gek szük sé ge sek-e a rend szer szem pont já ból, vagy csak ki egé szí té sül szol gál nak.”

Ez a fel sõ ok ta tá si re for mok ter mé sze té hez tar to zik. Ahogy Alesi és mtársai (2005)

meg ál la pít ják, „a bo lo gnai re for mok dip lo más kép zé sek fel épí té sét érin tõ re for mok

so rát in dí tot ták el, és ezek nem te kint he tõk a bo lo gnai fo lya mat ré szé nek”. A Trends
IV. sze rint pe dig „úgy tû nik, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tá si re form hul lám túl mu tat a

bo lo gnai re for mo kon, és mély re ha tóbb azok nál”. (Mind ket tõt idé zi Kehm–Teichler,

2007:61–62.) Ma gunk in kább az eu ró pai a fel sõ ok ta tá si re for mok so ro za tá ra fi gye -

lünk, a bo lo gnai fo lya ma tot egy faj ta kor mány za ti esz köz rend szer nek, le gi ti mi tás ke -

re sés nek, po li ti kai köl csön zés nek (policy borrowing) fog va föl. 

Kehm és Teichler (i. m. 61) sze rint „a bo lo gnai fo lya mat ke re té ben ho zott in -

téz ke dé sek ha tá sa it ne héz fel mér ni, mert azok a fel sõ ok ta tás és tár sa da lom tá gabb

kör nye ze té be ágya zód nak”. Ha ezt el fo gad juk, ak kor nyil ván va ló, hogy a bo lo gnai fo -

lya mat Kö zép-Eu ró pá ban nem az ál ta la meg ha tá ro zott cé lok ról szól, ha nem ar ról az

át fo gó tár sa dal mi re form fo lya mat ról, ame lyet rend szer vál to zás nak ne ve zünk. A fel -

sõ ok ta tá si re for mok va la men  nyi vizs gált or szág ban az adott rend szer szük ség le te i re

ala po zód hat nak csak , és az adott kor mány za tok rend szer vál to zás hoz va ló vi szo nyát

tük rö zik. A po li ti kai kom mu ni ká ció szint jén per sze be szél he tünk a bo lo gnai fo lya -

mat „elõ re ha la dá sá ról” és „meg va ló sí tá sá ról”, az ok ta tás po li ti kai elem zés szint jén

azon ban ér de mes en nek a po li ti kai rend szer vál to zás nak a jel le gé re, el té rõ kö rül mé -

nye i re és konf lik tu sos vol tá ra fi gyel ni. 

Ko ráb ban a rend szer vál to zás ok há rom sza ka szát kü lön böz tet tük meg, és jel leg -

ze te sen el té rõ ok ta tás po li ti ká kat tu laj do ní tot tunk ne kik (Koz ma, 2005:162 skk).

Ferguson (2005, VII–XXIX) gon do lat me net ét kö vet ve az el sõ a ki vá lás, a má so dik az

önál ló so dás, a har ma dik egy új be ta go ló dás sza ka sza. A fel sõ ok ta tá si re for mok is be -

il lesz ked nek a rend szer vál to zás e há rom sza ka szá ba; ami hez a bo lo gnai fo lya mat kü -

lön bö zõ, fent be mu ta tott narratívái tar toz nak. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban olyan fel sõ ok ta tá si át ala ku lá so kat ta kar,

ame lye ket va ló já ban a rend szer vál to zás ok okoz tak, és ame lyek ös  sze han go lód nak,

be le il lesz ked nek a rend szer vál to zás ok kü lön bö zõ sza ka sza i ba. A bo lo gnai fo lya mat

azért tart má sutt és má sutt a meg vizs gált or szá gok ban, mert ezek ben az or szá gok -

ban a rend szer vál to zás még el té rõ sza ka szok ban van. Va la men  nyi meg vizs gált or szág

ki vált már a szov jet ér dek szfé rá ból (Auszt ria pe dig ben ne sem volt, no ha ter mé sze -

te sen Auszt ri át is be fo lyá sol ta), ám egyes or szá gok még az önál ló so dás sal küz de nek,

míg más or szá gok már be ta go lód nak az EU-ba. Ez ha tá roz za meg a bo lo gnai fo lya -

mat el té rõ meg va ló su lá sát is ezek ben az or szá gok ban. 
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A SZE REP LÕK

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban a rend szer vál to zás ok ba ágya zó dó fel sõ ok ta tá -

si re for mok ös  sze fog la ló ne ve. Ha eze ket a fel sõ ok ta tá si re for mo kat kö ze lebb rõl

akar juk meg ér te ni, mint min den po li ti kai fo lya ma tot, ezt is a sze rep lõk cso port ja i -

val kell kez de nünk.

Kor mány za tok. A bo lo gnai fo lya mat fõ sze rep lõi min den meg vizs gált or szág ban

két ség kí vül a kor mány za tok. A fel sõ ok ta tá si re form eb ben a ré gi ó ban (gya nít juk, a leg -

több eu ró pai or szág ban) a kor mány za ti ok ta tás po li ti ka ré sze; a bo lo gnai fo lya mat fe lül -

rõl le fe lé szer ve zõ dõ át ala kí tá si kam pány. Kü lön bö zõ ér de kelt sé gû cso por tok, ha van -

nak, el sõ sor ban a kor mány za ti-po li ti kai szfé rán be lül, mint sem azon kí vül ke re sen dõk. 

Ez még ak kor is így van, ha a bo lo gnai fo lya mat to vább vi te le ér de ké ben a kor -

mány za ti köz tes szer ve ze tek – akár nem zet kö zi szin ten is – kü lön szer ve zõ dé se ket

hoz nak lét re (pl. a eu ró pai mi nõ ség biz to sí tá si szer ve ze tek szö vet sé gét stb.). Ezek a

köz tes szer ve ze tek – mint az akkreditációs po li ti kák ko ráb bi vizs gá la tá nál lát tuk

(Kozma–Rébay, 2006) – mint egy önál ló élet re kel nek, azt a be nyo mást kelt ve,

mint ha a vál to zá sok eset leg épp az õ te vé keny sé ge ik fo lyo má nyai len né nek. A bo lo -

gnai fo lya mat kor mány za ti re form po li ti ka a kö zép-eu ró pai fel sõ ok ta tás ban; fõ sze -

rep lõi, moz ga tói ma guk a kö zép-eu ró pai ok ta tá si kor mány za tok.

Uk raj ná ban a bo lo gnai fo lya mat fi gye lem mel kí sé ré sé re ún. nem ze ti cso por tot

szer ve zett az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um, mi u tán a kor mány zat 2005-

ben csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat hoz. Ma gyar or szá gon, amely 1999-ben csat la ko -

zott a bo lo gnai fo lya mat hoz, az ok ta tá si kor mány zat 2002-ben ala kí tot ta meg a

CsEFT el ne ve zé sû pro jek tet. Szlo vá ki á ban egy ti pi kus hát tér in té zet, az Ok ta tá si

In for má ci ós és Prog nosz ti kai In té zet mint egy „ma gá ba szív ta” va la men  nyi köz tes

szer ve ze tet; Po zsony ban még az EU-csatlakozás és a kor mány za ti szer ve ze tek át ala -

kí tá sa (ok ta tá si mi nisz té ri u mok – köz pon ti kor mány hi va tal ok) elõtt, mint egy spon -

tán mó don ki ala kult a fel sõ ok ta tás egy faj ta köz pon ti in téz mé nye. Ma gyar or szá gon

ilyes mi vel már az 1980-as év ti zed ben kí sér le tez tek (bu da pes ti Pro fes  szo rok Há za).

Hor vát or szág ban Nem ze ti In for má ci ós Iro dát ál lí tot tak föl. Az auszt ri ai eset (Cont -

rol ling Pro jekt, Bo lo gna Follow-up Cso port, 2000) egé szé ben tük rö zi azt a bü rok ra -

ti kus ko or di ná ci ót, amel  lyel a bo lo gnai fo lya mat nem csak Kö zép-Eu ró pá ban, de

min den jel sze rint az egész kon ti nen sen zaj lik. 

Köz tes szer ve ze tek. A kor mány za tok és köz tes szer ve ze te ik köz ti kom mu ni ká ció,

együtt mû kö dé sek és fe szült sé gek al kot ják Kö zép-Eu ró pá ban azt az el sõd le ges te ret,

ame lyen a bo lo gnai fo lya mat egyes lé pé sei le zaj la nak, az el ha tá ro zá sok meg szü let -

nek, a dön té se ket meg hoz zák. Kö zép-Eu ró pá ban a fel sõ ok ta tá si re form po li ti kák

mint egy szi mu lált po li ti kai tér ben ját szód nak le; a kor mány za tok és köz tes szer ve -

ze te ik ál tal kre ált po li ti kai „aré ná ban”. Az elem zõ szá má ra úgy tû nik, mint ha va la -

men  nyi cél, le gyen bár nyil vá nos (manifeszt) vagy rej tett (la tens), egy sze rû en kor -

mány za ti cél vol na, me lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek el fo gad nak, vagy

meg pró bál nak – ilyen-olyan esz kö zök kel – el len áll ni ne kik. Mint ha a tö rek vé sek a

kor mány za tok tö rek vé sei, az esz kö zök pe dig a kor mány za tok esz kö zei vol ná nak ar ra,
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hogy a bo lo gnai fo lya ma tot mint egy rá kény sze rít sék az in ga do zó vagy vo na ko dó

egye te mi-fõ is ko lai kö rök re. 

Ki vá ló pél dá ja en nek az ún. „Bo lo gna ér té ke lõ la pok”, ame lyen pl. az uk raj nai

ok ta tá si kor mány zat „ki tû nõt” ka pott a két cik lu sú kép zés meg va ló sí tá sá ért vagy a

cik lu suk kö zöt ti át jár ha tó sá gért; az ún. „nem ze ti ké pe sí té si ke ret rend szer” be ve ze -

té sé ért vi szont csu pán „na ran csot” (az az „tör tént elõ re lé pés”). Hor vát or szág ban a

bo lo gnai fo lya mat elõ re ha la dá sá nak el len õr zé sé re olyan el len õr zõ tes tü le tet hoz tak

lét re (2005), amely ben a Tu do má nyos, Ok ta tá si és Sport mi nisz té ri um, a Hor vát

Rek to ri Kon fe ren cia, a Nem ze ti Bo lo gna Tá mo ga tó Cso port, va la mint a Hor vát

Hall ga tói Szö vet ség kép vi se lõi vesz nek részt. 

Fel sõ ok ta tá si ve ze tõk. Az per sze csak lát szat, hogy a bo lo gnai fo lya mat csu pán

kor mány za ti re form po li ti ka. Mint min den ha son ló hely zet ben, e po li ti kai játsz má -

nak is to váb bi sze rep lõi van nak. Kö zép-Eu ró pá ban ta lán ke vés bé lát sza nak, mint a

bo lo gnai fo lya mat más or szá ga i ban, de azért van nak. Szer vez ke dé se ik és tö rek vé se ik

ha meg nem is tud ják-akar ják ál lí ta ni a bo lo gnai fo lya ma tot, leg alább is el té rít he tik

az ere de ti irá nyok tól. Kö zü lük a leg in kább lát ha tó vá vá lók az in téz mé nyek ve ze tõi

(egye te mi kö rök, aka dé mi ai „me ne dzse rek”).

Nem min den kö zép-eu ró pai rend szer ben vál nak egy for mán lát ha tók ká, de né -

me lyek ben fel tû nõ en ak tí vak. Ez el sõ sor ban a volt Ju go szlá via or szá ga i ra, a szer bi ai,

hor vát or szá gi és szlo vé ni ai fel sõ ok ta tás ra jel lem zõ. Ezek a fel sõ ok ta tá si rend sze rek

erõ sen szét ta golt há ló za tot örö köl tek az egy ko ri Ju go szlá vi á tól, ahol tör té ne tük so -

rán az egye te mi ka rok fo ko za to san önál ló sul tak, a kü lön bö zõ szak kép zõ in téz mé -

nyek („ká der kép zõk”) pe dig ele ve önál lók vol tak. Pon to sab ban mind egy aránt a tag -

or szág ok kor mány za tai alá vol tak ren del ve. Ezek ben az or szá gok ban a 2000–2006

kö zött meg ho zott (felsõ)oktatási tör vé nyek, il let ve mó do sí tá sok for mál ták ki azt az

egyen sú lyi szer ve ze tet – a ka rok és azok fel sõbb szer ve ze tei kö zött –, ame lyet Szer -

bi á ban „kor po rá ci ós mo dell nek” hív nak (meg le he tõ sen nagy önál ló ság gal bí ró köz -

pon tok fö lött ka ri er nyõ szer ve zet). Kü lö nö sen a bo lo gnai fo lya mat szer bi ai ala ku lá sa

em lé kez te ti a meg fi gye lõt ar ra az ön igaz ga tá si ha gyo mány ra, amely eb ben a ré gi ó -

ban és tár sa dal ma i ban, kö zös sé ge i ben mé lyeb ben is gyö ke re zett, mint ép pen a titói

Ju go szlá via er re épü lõ, er re hi vat ko zó ide o ló gi á ja. 

Az egye te mi-fõ is ko lai ve ze tõk per sze na gyon is füg ge nek az egyes kor mány za -

tok tól, mi vel – kü lön bö zõ hi va ta li me cha niz mu sok ré vén – a kor mány za tok ne ve zik ki

õket, vagy erõ sí tik meg a hi va ta luk ban. Még is nagy erõs sé gük, hogy in téz mé nyes, szer -

 ve ze ti hát te rük van az irá nyí tá suk alatt ál ló in téz mé nyek for má já ban. Ezért Kö zép-

Eu ró pá ban – s a szak iro da lom ból is, a po li ti kai ta pasz ta la tok ból is tud ha tó an nem

csak itt – a bo lo gnai fo lya mat sor sa az in téz mé nye ken (vagy raj tuk is) mú lik. Az õket

irá nyí tók te hát erõs, bár nem min dig ki ve he tõ sze rep lõi a bo lo gnai fo lya mat nak. 

Hall ga tók. Lát szó lag még egy sze rep lõ je van a bo lo gnai fo lya mat nak Kö zép-

Eu ró pá ban: az egye te mi-fõ is ko lai hall ga tó ság. Lát szó lag, mi vel szá mos rend szer ben

és több gré mi um ban kép vi sel te ti ma gát a szö vet sé gük. Nem utol só sor ban azért,

mert az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ben min de nütt ott a hall ga tók szö vet sé ge, sõt

nem zet kö zi szö vet sé gük is van.
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El fe lej tik, vagy leg alább is nem szo kás em le get ni, hogy ez a fej le mény az 1960-as

év ti zed di ák moz gal ma i ra, kü lö nö sen is a (nyugat-)németországi fej le mé nyek re te -

kint vis  sza. És egy ben vis  sza tük röz egy ha gyo mányt, az „ön kor mány za ti egye tem”

ha gyo má nyát, amely ben min den „egye te mi pol gár nak” azo nos sza va za ta van az

egye te men fo lyó ese mé nyek ben. A bo lo gnai fo lya mat nem zet kö zi kor mány za ti szer -

vei ezt a ha gyo mányt is föl ele ve ní tik, hogy még ka rak te re seb bé te gyék az ál ta luk

meg konst ru ál ni szán dé ko zott Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér séget. 

Hor vát or szág ban a Nem ze ti Bo lo gna Tá mo ga tó Cso port mun ká já ban a hall ga -

tók or szá gos szö vet sé gé nek kép vi se lõi is részt vesz nek (a cso port tag ja it egyéb ként

ma ga az il le té kes mi nisz ter ne ve zi ki). Ma gyar or szá gon a Hall ga tói Ön kor mány za -

tok Or szá gos Szö vet sé ge csak nem egy év ti ze de fo lya ma to san be kap cso ló dik az eu ró-

pai hall ga tók szö vet sé gé nek mun ká já ba a bo lo gnai fo lya mat tal kap cso lat ban. A szer -

bi ai és a ro má ni ai eset ta nul má nyok sze rint a hall ga tók szö vet sé gei részt vesz nek

egy-egy in téz mé nyen be lül a bo lo gnai fo lya mat ak tu á lis fel ada ta i nak meg fo gal ma zá -

sá ban (a szer bi ai egye te mis ta par la men tek ér dek vé dõ szer ve ze tek, az egye te mi sze -

ná tu sok egy ötö dét al kot ják). Szlo vá ki á ban – mint ez szá mos eu ró pai fel sõ ok ta tá si

rend szer ben is szo kás (1968 óta) – az önál ló jo gi sze mé lyi sé gû fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek irá nyí tó tes tü le te i ben a hall ga tói ön kor mány zat ok is részt vesz nek (a sze -

ná tus ban egy har mad, a fe gyel mi bi zott sá gok ban fe le arány ban, az új fel ügye lõ ta ná -

csok ban pe dig egy fõ vel). 

En nél fon to sabb azon ban, hogy a hall ga tók a „lá buk kal sza vaz nak” a bo lo gnai

fo lya mat ról, ami kor be kap cso lód nak vagy nem kap cso lód nak be az ún. „hall ga tói

mo bi li tá si prog ra mok ba” (a bo lo gnai fo lya mat egyik fon tos cél ja, sõt már az 1990-

években, az EU-csatlakozás elõ ké szü le tei kö zött is ki emelt he lye volt ezek nek a

mo bi li tá si prog ra mok nak. Míg a mo bi li tá si prog ra mok ról Eu ró pa-szer te szá mos elem -

zés szü le tett (Teichler, 1991), s ezek job bá ra si ker tör té net ként mu tat ták be eze ket

a prog ra mo kat, Kö zép-Eu ró pá ban a hall ga tói mo bi li tás cél jai – me lye ket a bo lo gnai

fo lya mat tû zött ki – egé szé ben in kább ku darc nak te kint he tõk. Ez úgy is ér tel mez -

he tõ, hogy a hall ga tó sá got nem érin tet te meg a bo lo gnai fo lya mat ál tal ge ne rált

szel le mi ség, s egy elõ re még nem tud tak (vagy akar nak) úgy be kap cso lód ni ezek be a

prog ra mok ba, ahogy azt ter ve zõ ik ere de ti leg el kép zel ték.

Még Auszt ri á ban sem te kint he tõ si ke res nek a hall ga tók moz gó sí tá sa kül föl di

ta nul má nyok ra, pe dig itt nyel vi ne héz sé gek, leg alább rész ben, nem me rül het nek föl

(2001–2006 kö zött mind a ki me nõ, mind a be jö võ egye te mi hall ga tók ará nya az ös  -

szes 1,1-1,7 szá za lé kát tet te ki; a szak fõ is ko lák ban ta nu lók ará nya en nél lát vá nyo sab -

ban, 0,9-7,3 szá za lék kö zött moz gott). Ma gyar or szá gon en nél va la mi vel jobb a hely -

zet: a mon dott idõ szak ban az ös  szes hall ga tó mint egy 2-3 szá za lé ka uta zott ki, és

mint egy 4-5 szá za lék vett részt ma gyar or szá gi kép zé se ken. Még ala cso nyabb a hor -

vát rész vé tel nem zet kö zi prog ra mok ban (a 2005/06-os tan év ben az Erasmus

Mundus-programban mind ös  sze két hor vát hall ga tó vett részt). Az eu ró pai mes ter -

prog ra mok lét re ho zá sá ba Szlo vá ki á ban csak egy fel sõ ok ta tá si in téz mény kap cso ló -

dott be ed dig (2007); a Tempus-programokat több évi stag ná lás után ele ve ní tet te

föl. Szer bi á ban és Uk raj ná ban a hall ga tói mo bi li tás ará nya it va la me lyest be fo lyá sol -

ják a ki sebb sé gi hall ga tók ak ti vi tá sai. Ta lán a szlo vén fel sõ ok ta tás az egye dü li, amely

va la me lyest na gyobb, 10 szá za lék kö rü li hall ga tói ki- és be uta zá so kat „tel je sí tett” –
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meg je gyez zük itt az auszt ri ai kez de mé nye zé sû kö zép-eu ró pai mo bi li tá si prog ram

(CEEPUS) ha tá sát. 

A hall ga tók vi szony lag ala csony mo bi li tá sát a bo lo gnai fo lya mat ban rend sze rint

két ok kal ma gya ráz zák. Az egyik anya gi, a má sik ok ta tás szer ve zé si. Kö zép-Eu ró pá -

ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek rend sze rint nincs anya gi erõ for rá suk a hall ga tói

mo bi li tás tá mo ga tá sá ra – még ha Hor vát or szág ban kü lön ala pot hoz tak is lét re emi -

att; va gyis ha több pénz ára mol nék e rend sze rek be (hall ga tói mo bi li tás ra), ak kor a

hall ga tók ak ti vi tá sa akár ug rás sze rû en is meg vál toz nék. Az ok ta tás szer ve zé si érv pe -

dig úgy hang zik, hogy a kreditrendszer – a bo lo gnai fo lya mat ál tal cél ként ki tû zött

esz köz a ta nul má nyi tel je sít mé nyek át vált ha tó sá gá ra – ép pen kor lá toz za, nem pe dig

se gí ti a mo bi li tást. (Most in kább a nem ze ti ké pe sí té si ke ret rend sze rek ki dol go zá sa

van so ron Kö zép-Eu ró pá ban is.) Po li ti kai szem pont ból azon ban né mi leg más képp

ér tel mez he tõ ez a föl tû nõ hall ga tói inak ti vi tás: a bo lo gnai fo lya mat tól va ló tar tóz ko -

dás ként. A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban még nem érin tett meg szé les hall -

ga tói ré te ge ket; õk még nin cse nek be von va. A „lá buk kal sza vaz nak” te hát – még pe -

dig nem le ge sen. 

Ok ta tók. A hall ga tók leg alább lát ha tók – már csak nem zet kö zi rep re zen tá ci ó -

juk mi att (s gya nít juk, a már em lí tett hat va nas évek re mi nisz cen ci ái mi att is). Az

ok ta tók azon ban va ló ság gal lát ha tat la nok. Föl tû nõ, hogy Kö zép-Eu ró pá ban úgy szól ván

egy ál ta lán nem kap cso lód tak be az ok ta tók a bo lo gnai fo lya mat ba – már ami an nak ki -

ala kí tá sát, testreszabását, kri ti kai meg va ló sí tá sát, eset le ges mó do sí tá sa it il le ti. 

Na gyon is be kap cso lód nak per sze, már ami a bo lo gnai fo lya mat szá muk ra leg in -

kább lát vá nyos te rü le tét, a cik lu sos kép zé sek (az az az alap- és mes ter kép zé sek) ki -

ala kí tá sát il le ti. A bo lo gnai fo lya mat nak ez az ele me – el len tét ben pl. a hall ga tói

mo bi li tás sal – egy faj ta „sikersztori”. A szer bi ai fel sõ ok ta tás öt egye te me kö zül ket -

tõn már két-, il let ve há rom cik lu sos kép zés fo lyik. Szlo vá ki á ban most (2007/08) több

mint 350 ta nul má nyi szak kö zül mint egy 160-ban le het alap- és mes ter fo ko za tot sze -

rez ni; va la mi vel több mint 300 ta nul má nyi szakon pe dig har ma dik (dok to ri) fo ko za -

tot is (az ös  szes nek mint egy 80 szá za lé ka). Ma gyar or szá gon 2007–2009 kö zött in -

dul nak az el sõ mes ter fo ko za tot nyúj tó kép zé sek, me lyek már az alap fo kú

kép zé sek re épül nek. A két cik lu sú kép zés be ve ze té sé vel kap cso lat ban a 2005-ben

be lé põ uk raj nai fel sõ ok ta tás is „zöld” (ki tû nõ) ér té ke lést ka pott. 

Mint azt a vo nat ko zó szer zõk már a bo lo gnai fo lya mat kö ze pén (2005) meg ál la -

pí tot ták, a fel sõ ok ta tá si re for mok nak Eu ró pa-szer te ez a leg el ter jed tebb és leg in -

kább el fo ga dott moz za na ta. (Kehm–Teichler, 2006) Ez per sze nem je len ti egy ben

azt, hogy vi ta nél kü li is. Ha a fel sõ ok ta tók nak egy ál ta lán van mér he tõ be kap cso ló dá -

suk a bo lo gnai fo lya mat ba Kö zép-Eu ró pá ban, ak kor ez azon az ak ti vi tá son fi gyel he tõ

meg, ahogy a több cik lu sú kép zés ki ala kí tá sá ban részt vet tek és vesz nek (nél kü lük

nem megy). Bár nem úgy folyt, mint egy év ti zed del ko ráb ban a dok to ri kép zé sek

meg szer ve zé se – nem presz tízs nek, ha nem ver seny fel adat nak te kin tet ték, af fé le

ki szo rí tós di nak –, Kö zép-Eu ró pá ban el mond ha tó, hogy a fel sõ ok ta tók ré vén és köz -

re mû kö dé sé vel ala kult át a fel sõ ok ta tás ok nak a 19. szá zad ból örö költ rend sze re.

Kön  nyeb ben ment azok ban a rend sze rek ben – s eze ken be lül azok ban az in -

téz mé nyek ben, il let ve ta nul má nyi prog ra mok ban –, ame lyek vi szony lag újak vol tak;
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ne he zeb ben és fáj dal ma sab ban a ha gyo má nyos rend sze rek ben, in téz mé nyek ben és

disz cip lí nák ban. Nem vé let len, hogy a kö zép-eu ró pai rend sze rek kö zül az uk raj nai

vagy a szer bi ai fel sõ ok ta tás ban jó val gyor sab ban ment az át ala kí tás, mint pél dá ul az

auszt ri ai rend szer ben (amely ben „hos  szab ban ké szül tek föl rá”). (A ro má ni ai rend -

szer ki vé tel, mi vel ott a fel sõ ok ta tás fran cia min tá ra min dig is két cik lu sú volt.) S az

sem vé let len, hogy a szak kép zés ben – amely nek nem zet kö zi kom pa ti bi li tá sa nyil -

ván va lóbb, mint az ál ta lá nos kép zé se ké – szin tén gyor sab ban ment az át ala kí tás. 

Mind ez azon ban azt is je len ti, hogy a fel sõ ok ta tók hoz zá ál lá sa a fo lya mat ban lé võ

fel sõ ok ta tá si re for mok hoz kö rül be lül ugyan olyan, mint há rom év ti zed del ko ráb ban a

köz ok ta tá si re for mok hoz. Ak kor a pe da gó gu so kat tar tot ták a re for mok egyik ke rék -

kö tõ jé nek (vö. Husén–Boalt, 1967), ma a fel sõ ok ta tók lát sza nak azok nak. Kü lö nö -

sen is olyan kö re ik, ame lyek szer ve zet teb bek, kö vet ke zés képp ér de ke i ket job ban ki

tud ják fe jez ni, és meg pró bál ják ér vé nye sí te ni is (az ún. „aka dé mi ai kö rök”). Ve lük

szem ben a „fel vi lá go sult me ne dzse rek” kel le ne át ve gyék a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sát

(vö. Reed et al.), akik kel együtt mû köd ve az tán a re for mok az egyes in téz mé nyek -

ben is ke resz tül vi he tõk.

A re form nak ez a po li ti kai di na mi ká ja kü lö nö sen nyil ván va ló né hány kö zép-eu -

ró pai eset ta nul mány ban (pél dá ul az új vi dé ki egye tem rõl vagy a ko lozs vá ri BBTE-rõl

szó ló ban). Kö zép-Eu ró pá ban rá adá sul mind ez nem csak a me ne dzser iz mus kön tö sét

öl ti, ha nem po li ti kai kön töst is egy ben: a bo lo gnai fo lya mat meg va ló sí tá sa újabb lé -

pés a kí vá na tos nak tar tott po li ti kai irány zat ér vé nye sü lé sé hez, ezen ke resz tül a po -

li ti kai rend szer vál to zás hoz. 

Mun ka adók. Vé gül a lát ha tat lan sze rep lõk kö zé tar to zik gya kor la ti lag min den

olyan erõ, amely a fel sõ ok ta tás és a kor mány za tok köz vet len kö rén kí vül esik. A Kö -

zép-Eu ró pá ban fo lyó fel sõ ok ta tá si re for mok ban – a bo lo gnai fo lya mat szel le mé ben –

foly ton hi vat koz nak a hall ga tók el he lyez ke dé sé re, a mun ka adók szük ség le te i re és

kí ván sá ga i ra, a mun ka erõ pi ac ra és a hall ga tói élet pá lyák kö ve té sé re. Ezek a hi vat ko -

zá sok azon ban in kább he lyet te sí tik a fel sõ ok ta tást kö rül ve võ gaz da sá gi ér dek szfé -

rát, mint sem ös  sze köt nék az zal. Szer ve zett hall ga tói kö ve tés rõl, vagy leg alább hall -

ga tói meg kér de zés rõl csu pán a szer bi ai és a ma gyar or szá gi eset ta nul má nyok ból

ér te sül tünk, a töb bi eset ben csu pán mint a bo lo gnai fo lya mat ki emel ke dõ cél já ról

vagy esz kö zé rõl. A bo lo gnai fo lya mat ban te hát a fel sõ ok ta tá son kí vü li sze rep lõk Kö -

zép-Eu ró pá ban egy elõ re nem kap nak meg ha tá ro zó sze re pet, még ak kor sem, ha Kö zép-

Eu ró pa fel sõ ok ta tá si rend sze re i nek meg ha tá ro zó szek to rai ma már a szak kép zé sek,

nem pe dig a tra di ci o ná lis egye te mek (leg alább is be vé te le i ket, hall ga tó i kat, gaz da -

sá gi és nem zet kö zi be ágya zott sá gu kat il le tõ en). 

A BO LO GNAI FO LYA MAT MINT BÜ ROK RA TI KUS 

KO OR DI NÁ CIÓ

A je len le gi fel sõ ok ta tá si re form Kö zép-Eu ró pá ban a kor mány za tok és köz tes (puf fer)

szer ve ze te ik, va la mint az in téz mé nyek és az ál ta luk meg je le ní tett ve ze tõk, ok ta tók

és hall ga tók erõ te ré ben zaj lik. Fõ sze rep lõi a kor mány za tok. A sze rep lõk egy ré sze
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lát ha tat lan; köz re mû kö dé sü ket a bo lo gnai fo lya mat ban csak in téz mé nyi eset ta nul -

má nyok kal vagy ma ga tar tá suk utó la gos ér tel me zé sé vel kö ze lít het jük meg. Eb ben a

na gyon is be ha tá rolt po li ti kai tér ben a kor mány za ti szfé ra vi sel ke dé sé re kell el sõ -

sor ban fi gyel nünk (amely be be le tar toz nak az ún. köz tes szer ve ze tek is). 

Hi va ta los cé lok – rej tett tö rek vé sek. A fel sõ ok ta tá si re for mok di na mi ká ját Kö -

zép-Eu ró pá ban a szer ve ze tek ma ga tar tá sá ban mu tat ko zó el lent mon dás ok, fe szült -

sé gek és konf lik tu sok ré vén te het jük el sõ sor ban lát ha tó vá. Ezek nek az el lent mon -

dás ok nak az egyik ki fe je zõ dé se a hi va ta los cé lok és eh hez ké pest rej tett tö rek vé sei

kö zöt ti fe szült ség.

Hor vát or szág 2001-ben csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat hoz. Bár a bo lo gnai fo -

lya mat a fel sõ ok ta tás ról szól – ho gyan lép het nek be a csat la ko zó or szá gok az Eu ró pai

Fel sõ ok ta tá si Tér ség”-be –, a kap cso ló dó kül po li ti kai tö rek vé sek (be lé pés az EU-ba)

nem csak nyil ván va ló ak, ha nem a kor mány za ti kom mu ni ká ci ó ban is meg je len tek.

Auszt ri á ban 1999-ben mó do sí tot ták az egye te mi tör vényt – a mó do sí tás ra (a mó do -

sí tók ra) ha tott a Sor bonne -i Kö zös Nyi lat ko zat (1998), a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ra hi vat -

koz va pe dig kön  nyebb volt ke resz tül vin nie a kor mány zat nak egy sor, az auszt ri ai fel sõ -

 ok ta tás tól ak kor még ide gen újí tást (két cik lu sú kép zés, dip lo ma mel lék let, az

eu ró pai kreditrendszer al kal ma zá sa stb.). A szer bi ai vagy uk raj nai fel sõ ok ta tás-po li ti -

ká ban a csat la ko zás a bo lo gnai fo lya mat hoz úgy ér té kel he tõ, mint az adott kor mány

el kö te le zõ dé se az eu ró pai csat la ko zás iránt (mind két or szág a ko ráb bi dik ta tó  ri kus

rend szer bu ká sát kö ve tõ en csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat hoz). Az ese mé nyek ilyen

so ra il luszt rá ci ó ul szol gál a meg ál la pí tás hoz: a bo lo gnai fo lya mat hi va ta los cél jai bár

ér te lem sze rû en min den fel sõ ok ta tá si kor mány zat szá má ra kö zö sek, Közép-Európá -

ban azon ban al ka lom ként szol gál nak ar ra, hogy más, a bo lo gnai fo lya mat tól el té rõ

(ok ta tás po li ti kai, po li ti kai) cé lok el éré sét se gít sék elõ.

Az aláb bi ak ban né hány pél dát mu ta tunk be ar ra, ho gyan szol gál ják a bo lo gnai

fo lya mat cél jai a vizs gált or szá gok fel sõ ok ta tá si re form ja i nak po li ti kai szük ség le te it.

• A hor vát or szá gi fel sõ ok ta tás-po li ti ka egyik tö rek vé se a ka ri önál ló ság gyön gí té -

se (a ju go szlá vi ai örök ség). Eh hez ak tu á li san föl hasz nál ha tó a mi nõ ség po li ti ka,

va gyis az ok ta tói ér té ke lé sek és a program-akkreditációk. Al kal ma zá suk nak a

hor vát or szá gi rend szer ben ilyen má sod la gos funk ci ó ja is van.

• A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás-po li ti ka egyik tö rek vé se a fel sõ ok ta tás tö me ge se dé sé -

nek mér sék lé se. A két cik lu sú kép zés be ve ze té sé nek egyik kö vet kez mé nye -

ként ar ra szá mí ta nak, hogy a mes ter kép zés be jó val ke ve seb ben lép nek majd

be. A bo lo gnai fo lya mat hoz kap cso ló dás eb ben az eset ben (ha son ló tö rek vés

má sutt is van Kö zép-Eu ró pá ban) a fel sõ ok ta tás egy faj ta szû kí té sét is szol gál ja.

• A szlo vé ni ai fel sõ ok ta tás-po li ti ka egyik tö rek vé se az önál ló fel sõ ok ta tá si rend -

szer ki épí té se. A bo lo gnai fo lya mat hoz kap cso ló dás ab ban se gít, hogy az in téz -

mé nyek még in kább el tá vo lod ja nak a ju go szláv örök ség tõl. (De mert az in téz -

mé nyi cent ra li zá ció nem ha lad elég gyor san, a fel sõ ok ta tá si há ló zat még min dig

fragmentált ma radt, az ok ta tá si kor mány zat pe dig nem elég be fo lyá sos, a bo lo -

gnai fo lya mat in téz mé nyen ként más és más fej le mé nyek kel ha lad.)

• A ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si kor mány zat per ma nens le gi ti mi tás vál sá gát köny  -

nyí ti, ha a re for mok so rán unos-un ta lan a nem zet kö zi szer ve ze tek re, fõ ként az
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EU-ra, il let ve a bo lo gnai fo lya mat ra hi vat koz nak, me lyet mint ha az EU kez de -

mé nye zett vol na.

• A szer bi ai fel sõ ok ta tás ban fo lyó ha tal mi küz de lem ben a kor mány zat szá má ra

se gít sé get je lent, ha nem zet kö zi szer vek (pél dá ul mi nõ ség biz to sí tók, je len tés -

ké szí tõk, a bo lo gnai fo lya mat ha la dá sát mo ni to ro zók stb.) elõtt meg nyit ja a fel sõ-

ok ta tást.

• Az uk raj nai fel sõ ok ta tás csat la ko zá sa a bo lo gnai fo lya mat hoz azt is szol gál ja,

hogy az ál la mi ság önál ló sá gát de monst rál ja, kü lö nö sen kü lön bö zõ eu ró pai uni ós

szer ve ze tek elõtt. A bo lo gnai fo lya mat né hány esz kö ze, pél dá ul a mi nõ ség biz -

to sí tás vagy a kreditrendszer be ve ze té se a fel sõ ok ta tás cent ra li zá lá sát ered mé -

nye zi, s ez zel a nem ze ti iden ti tás tu da tot erõ sí ti.

• Az auszt ri ai fel sõ ok ta tás re la tív elõ nye a bo lo gnai fo lya mat ban egy ben al ka lom

ar ra, hogy a ke le ti nyi tás po li ti ká ját is szol gál ja (pél dá ul a CEEPUS-program

ré vén, vagy olyan Tempus-program meg hir de té sé vel, amely nek a cél ja „Dél ke -

let-Eu ró pa” fel sõ ok ta tá sá nak be se gí té se az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség be).

Ezek a pél dák meg fog ha tó vá te szik ed di gi ér ve lé sün ket. A bo lo gnai fo lya mat

be il lesz ke dik Kö zép-Eu ró pa fel sõ ok ta tá si re form ja i ba az ál tal, hogy szol gál ja konk rét

ok ta tás po li ti kai (és nagy po li ti kai) szük ség le te i ket is. A bo lo gnai fo lya mat cél jai és

egy adott fel sõ ok ta tá si rend szer va ló sá gos fej le mé nyei kö zöt ti fe szült sé gek és el -

lent mon dás ok ter mé sze te sek. Ab ból kö vet kez nek, hogy a bo lo gnai fo lya mat eb ben a

tér ség ben egy faj ta „fel sõ ok ta tá si rend szer vál tást” is je lent.

Ko or di ná ció: bü rok ra ti kus vagy pi a ci? Az ed di gi ek bõl ki de rült, hogy a fel sõ -

ok ta tá si re for mok (mint az ok ta tá si re for mok min den kon ti nen tá lis rend szer ben)

fe lül rõl le fe lé irá nyu ló in téz ke dé sek so ro za tá val men nek vég be. Bár men  nyi hi vat ko -

zás tör té nik is a mun ka erõ pi ac szük ség le te i re (egy sé ges eu ró pai mun ka erõ pi ac, az

áru, a tõ ke és a mun ka sza bad moz gá sa stb.), a va ló ság még is az, hogy a bo lo gnai fo -

lya ma tot azok a köz tes szer ve ze tek kez de mé nye zik és tart ják moz gás ban, ame lyek

je len leg a Brüs  sze li Bi zott ság és az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség kö zött köz ve tí te -

nek. A bo lo gnai fo lya mat a fel sõ ok ta tá si re for mok egy faj ta bü rok ra ti kus ko or di ná ci ó -

ja; amely nek meg van nak a ma ga sza bá lyai, el té rõk a pi a ci ko or di ná ci ó val fo lyó fel sõ -

ok ta tá si át ala ku lá sok tól.

Az akkreditációs po li ti kák vizs gá la ta so rán (Kozma–Rébay, 2006) lát tuk, hogy

az an gol akkreditáció olyan vi szo nyok kö zött zaj lik, ame lyek in kább em lé kez tet nek

a pi a ci ak ra, mint pél dá ul a fran cia or szá gi akkreditáció. Az ang li ai fel sõ ok ta tás kör -

nye ze tét „szi mu lált pi a ci vi szo nyok nak” ne vez tük. A bo lo gnai fo lya mat idõn ként szin -

tén ilyen „szi mu lált pi a ci vi szo nyok” kö zött bo nyo ló dik le. Kö zép-Eu ró pá ban azon ban

még csak „szi mu lált pi a ci vi szo nyok” kö zött sem. Itt a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ -

en bü rok ra ti kus, nem pe dig pi a ci ko or di ná ció zaj lik: a kor mány za tok mint fenn tar -

tók be ve zet nek, el ren del nek, kez de mé nyez nek. Leg föl jebb a jog ál la mi ság sza bá lya it

kö vet ve meg te rem tik a fel sõ ok ta tá si re form tör vé nyi hát te rét. Va la meny  nyi kö zép-

eu ró pai or szág ban az je len ti a bo lo gnai fo lya mat egy-egy for du ló pont ját, ami kor

meg hoz zák vagy pe dig mó do sít ják a meg fe le lõ tör vé nye ket. 
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Szer bi á ban 2005-ben fo gad ták el azt a fel sõ ok ta tá si tör vényt, amely tör vé nyi

hát te ret ad a 2000 óta fo lyó in téz mé nyi szin tû pró bál ko zá sok nak. Ez zel a szer bi ai

fel sõ ok ta tás ban zaj ló bo lo gnai fo lya mat tör vé nyes ala pok ra he lye zõ dött. Ma gyar or -

szá gon 2005–2006-ban sza vaz ták meg azt a tör vényt, amely vég re ala pot nyúj tott a

bo lo gnai fo lya mat nak. (Ad dig a bo lo gnai fo lya mat ban va ló rész vé tel tu laj don kép pen

tör vé nyes ala pok nél kül, a kor mány za ti föl ha tal ma zás kö ré ben ma rad va folyt.) Uk -

raj ná ban 2002-ben fo gad ták el a leg utób bi fel sõ ok ta tá si tör vényt (az or szág 2005-

ben csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat hoz, az en nek meg fe le lõ új tör vény te hát vár ha tó).

Szlo vé ni á ban az 1993-as fel sõ ok ta tá si tör vényt mó do sí tot ták a bo lo gnai fo lya mat nak

meg fe le lõ en (1999). To váb bi tör vé nyi hát te ret is te rem tet tek azon ban a fel sõ ok ta -

tá si re form nak (tör vény a fel sõ fo kú szak kép zés rõl, va la mint tör vény az ek vi va len ci á -

ról és ér té ke lés rõl, 2004). Ro má ni á ban az 1996-os fel sõ ok ta tá si tör vényt mó do sí tot -

ták ah hoz, hogy a bo lo gnai fo lya mat ba a ro má ni ai fel sõ ok ta tás bekapcsolódhassék.

Szlo vá ki á ban 2002-ben hoz tak tör vényt a fel sõ fo kú vég zett sé gek rõl és a szak ké pe sí -

té sek el is me ré sé rõl (2004-ben mó do sí tot ták); ezek Szlo vá ki á ban a bo lo gnai fo lya -

mat tör vé nyes sé gi alap jai. Hor vát or szág 2001-ben csat la ko zott a bo lo gnai fo lya mat -

hoz; 2003-ban fo gad tak el tör vényt a tu do má nyos ku ta tás ról és a fel sõ ok ta tás ról

(2004-ben mó do sí tot ták a bo lo gnai fo lya mat nak meg fe le lõ en). Auszt ri á ban 1997-

ben fo gad ták el, azon ban 1999-ben mó do sí tot ták az egye te mi tör vényt.

A bo lo gnai fo lya mat ba tör té nõ be lé pés és a tör vé nyes hát tér meg te rem té se kö -

zöt ti idõ, lát tuk, meg le he tõ sen vál to za tos (egy tõl akár hat-hét évig is el tart hat).

Sõt, van olyan fel sõ ok ta tá si rend szer is, amely ben a re for mok je len leg is a meg fe le lõ

tör vé nyes sé gi hát tér nél kül foly nak. Ezek az el té ré sek azon ban nem azt je len tik,

mint ha a bo lo gnai fo lya mat az egyik rend szer ben mint egy spon tán mó don, „alul ról”

kez de mé nye zõ dött vol na, míg a má sik rend szer ben fe lül rõl (leg föl jebb a szak ér tõk

és a kor mány zat kép vi se lõi kö zöt ti ér dek küz del me ket tük rö zik az el té ré sek, ami

per sze szin tén nem ke vés). A bo lo gnai fo lya mat és a tör vény ke zés kö zöt ti idõ be ni

el té ré sek sok kal in kább az egyes kor mány za tok szi lárd sá gát vagy el bi zony ta la no dá -

sát je len tik a bo lo gnai fo lya mat ban. És ez sza bály sze rû en együtt jár a bo lo gnai fo lya -

mat gyor sabb vagy las sabb elõ re ha la dá sá val; egyút tal a fo lya mat ban lé võ fel sõ ok ta tá -

si re form el aka dá sá val vagy len dü le té vel is. Mind ez a bü rok ra ti ku san ko or di nált

re for mok jel lem zõ je, aho gyan azt ko ráb ban Archer is le ír ta. (Archer, 1982) 

Cé lok és esz kö zök. A bü rok ra ti kus ko or di ná ció jel le ge vizs gál ha tó a fel sõ ok ta tá -

si re for mok cél ja i ban és a hoz zá juk tár sí tott esz kö zök ben – a ket tõ meg fe le lé sé ben

vagy el lent mon dá sa i ban. Mint ahogy a bo lo gnai fo lya mat meg hir de tett cél jai és az

ál ta luk, rá juk hi vat koz va meg va ló su ló kor mány za ti tö rek vé sek a kor mány za ti kö rö -

kön be lü li fe szült sé ge ket és el lent mon dá so kat tük rö zik, úgy a cé lok és me cha niz -

mu sok ös  sze ha son lí tá sá val a kor mány za ti re for mok és az in téz mé nyi tö rek vé sek (a

fel sõ ok ta tá si szfé ra) el lent mon dá sa i ra ve tül fény. 

·A szlo vé ni ai re form me cha niz mu sai két irá nyú ak. Szak ér tõ ik ko ráb ban kap cso -

lód tak be az eu ró pai fó ru mok ba, mint más or szá go kéi, és a köz tes szer ve ze te ket fo -

ko za to san föl szív ta a mi nisz té ri um (cent ra li zá ció). Ugyan ak kor a kor mány zat nak

nincs ele gen dõ be fo lyá sa ah hoz, hogy ezt a köz pon to sí tást vé gig vi gye (az ok le ve lek
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el is me ré se az egye te mek dol ga, de a mi nõ ség biz to sí tást még nem si ke rült in téz mé -

nyi szin ten meg szer vez ni).

• Et tõl el té rõ en a hor vát or szá gi ok ta tá si kor mány zat mar kán san lép föl a fel sõ ok -

ta tá si szfé rá ban. Hor vát or szág ban a ku ta tá sok mint egy 80 szá za lé kát je len leg

(2007) is az ál lam fi nan szí roz za. En nek meg fe le lõ en azon ban pél dá ul a ka ri au -

to nó mi át az „egye te mek egy sé ges jo gi stá tu sá nak” meg te rem té sé vel szo rí tot -

ták vis  sza. 

• A szlo vá ki ai fel sõ ok ta tás ban a rend szer vál to zás fön tebb em lí tett há rom hul lá -

ma kí sér he tõ fi gye lem mel. A rend szer vál to zást kö ve tõ en az in téz mé nyek au to -

nó mi á ja erõ sö dött meg; az önál ló szlo vák ál la mi ság meg te rem té sé tõl kezd ve

azon ban a mi nisz té ri u mi irá nyí tás ke rült túl súly ba. En nek meg fe le lõ en pél dá ul

a köz tes szer ve ze tek be ke rül tek a mi nisz té ri um köz vet len fel ügye le te alá, il let -

ve an nak a szer ve ze té be is. Sõt, a mi nisz té ri um ban ké szül tek el az alap sza kok

ta nul má nyi ter vei is, és csak ezek ben le het fel sõ fo kú vég zett sé get sze rez ni.

• A szer bi ai fel sõ ok ta tás ban el ter jedt ún. korporatív mo dellt ko ráb ban már em lí -

tet tük. En nek meg fe le lõ en itt a kor mány zat és az in téz mé nyek kö zött egy faj ta

„egyen súly” ál lott be. Az egyen súly azon ban tö ré keny, bár mi kor fel bo rul hat –

an nak függ vé nyé ben, aho gyan a kor mány za ti szfé rán be lül a re form erõk vagy a

kon zer vál ni aka rók ke rül nek túl súly ba (a bo lo gnai fo lya mat pár to lói szá má ra

erõ sebb kor mány za ti be avat ko zás vol na kí vá na tos, a fo lya ma tot fé kez ni kí vá nók

az erõ sebb in téz mé nyi au to nó mi át látját szí ve seb ben).

• Az uk raj nai fel sõ ok ta tá si re for mot egy ér tel mû en a kor mány zat tart ja kéz ben,

irá nyít ja és dik tál ja. Itt az in téz mé nyi au to nó mi á nak alig jut já ték te re; ezt a já -

ték te ret csak a tör vé nyes ség hi á nyá ban vagy a tör vé nyek ré sei kö zött le het ki -

hasz nál ni.

A fön ti pél dák mu tat ják, hogy a bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban töb bé-ke -

vés bé erõ tel jes bü rok ra ti kus ko or di ná ció ré vén va ló sul meg – az az a fel sõ ok ta tást

tu laj don kép pen a kor mány za tok re for mál ják. Rend sze ren ként el té rõ per sze az a be -

fo lyás, amel  lyel a kor mány za tok fel tud nak és fel akar nak lép ni a bo lo gnai fo lya mat

ne vé ben az in téz mé nyi szfé rá ban (az in ga egyik szél sõ sé gét ta lán a szer bi ai bo lo gnai

fo lya mat ban fi gyel het jük meg, míg a má sik szél sõ sé get az uk raj nai re form me cha -

niz mu sai al kot ják). A bo lo gnai fo lya mat – a bü rok ra ti kus ko or di ná ció erõs sé gét, me -

cha niz mu sai ha té kony sá gát il le tõ en – Auszt ri á ban, Szlo vá ki á ban vagy Ma gyar or szá -

gon e két szél sõ ség kö zött he lyez he tõ el. Minden nek nem csak tör té ne ti okai

van nak, ha nem (fõ ként) po li ti ka i ak. Azok a kor mány za tok, ame lyek a rend szer vál -

to zás ko ráb bi vagy ké sõb bi fá zi sá ban jár nak – már csat la koz tak az Eu ró pai Uni ó hoz,

vagy még csat la ko zás ra vár nak –, ha tá ro zot tab ban tud ják kép vi sel ni, vagy csak ke -

vés bé ér vé nye sít he tik a bo lo gnai fo lya mat egyes kö ve tel mé nye it. Az Eu ró pai Uni ó ra

tör té nõ hi vat ko zás ki sebb vagy na gyobb súl  lyal esik lat ba asze rint, hogy az adott po -

li ti kai kö zös ség ben már vég leg el dõlt en nek fon tos sá ga és szük sé ges sé ge, vagy még

erõ sek az el len zõi is. A kor mány za tok és az in téz mé nyek erõ pró bá ja rend sze ren ként

asze rint ala kul, hogy a kor mány za to kat tud ja-e erõ sí te ni a bo lo gnai fo lya mat, a rá va -

ló hi vat ko zás. 
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Po li ti kák. A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban ed dig (2007) a kö vet ke zõ

ered mén  nyel járt. Egyes fel sõ ok ta tá si rend sze rek fo ko za to san be kap cso lód tak a re -

form ba (csat la koz tak a bo lo gnai fo lya mat hoz). És pe dig az ál tal, hogy a re form ban

részt ve võ kor mány za tok és szak ér tõ ik fo lya ma to san részt vet tek nem zet kö zi ren -

dez vé nye ken és szer ve zõ dé sek ben; új ra meg új ra ös  sze ha son lít hat ták az ál ta luk

kép vi selt fel sõ ok ta tá si rend szer „tel je sít mé nye it”, az az elõ re ha la dá sát a bo lo gnai fo -

lya mat ban; és sze mé lye sen kel lett helyt állaniuk az így ki ala ku ló nem zet kö zi ver sen -

gés ben. Azok a fel sõ ok ta tá si rend sze rek kap cso lód tak így be le a bo lo gnai fo lya mat ba,

ame lyek nek a fel sõ ok ta tá si kor mány za ta (és szak ér tõ ik, köz tes szer ve ze te ik) egy -

részt el kö te le zett volt a bo lo gnai fo lya mat iránt nem zet kö zi leg, más részt ele gen dõ

po li ti kai tá mo ga tást ka pott oda ha za (be le ért ve az in téz mé nyi szfé rát is). A bo lo gnai

fo lya mat kez de mé nye zõi ere de ti leg így is gon dol ták; az 1999-es Bo lo gnai Nyi lat ko za -
tot alá író (felsõ)oktatási mi nisz te rek emel lett kö te lez ték el ma gu kat, még ha a fo -

lya mat át fo gó jel le gét nem is mind egyi kük lát hat ta elõ re. Ez a bo lo gnai fo lya mat op -

ti má lis vál to za ta.

Kö zép-Eu ró pa leg több fel sõ ok ta tá si rend sze ré ben – leg alább is az ál ta lunk ösz  -

sze ha son lí tot tak ban – azon ban nem ez tör tént. Egy má sik ma ga tar tás, po li ti kai

moz gás for ma is ki raj zo ló dott: a sod ró dá sé. Ezen azt ért jük, hogy a bo lo gnai fo lya mat

lé pé sei nem úgy és nem ak kor va ló sul tak meg, ahogy és ami kor ter vez ték; az újabb

és bõ vü lõ bo lo gnai cé lok rá hal mo zód tak a még nem tel je sí tet tek re; a bo lo gnai fo lya -

mat ak tu á lis ten ni va lói mint egy rá tor lód tak az el ma ra dá sok ra; minden nek kap ko dás

a vé ge a kor mány za ti szfé rá ban; ez le csa pód va az in téz mé nyek re föl erõ sí ti azok el -

len ál lá sát. Kö zép-Eu ró pá ban – a rend szer vál to zás vi szo nyai kö zött – mind ez át po li -

ti zá ló dik; a si ke re ket a rend szer vál to zás át tö ré se ként ér té ke lik, az el ma ra dá so kat

pe dig úgy kom mu ni kál ják, mint a rend szer vál to zás ban el len ér de kelt erõk gyõ zel -

mét. Ez a bo lo gnai fo lya mat ti pi kus ala ku lá sa eb ben a ré gi ó ban.

De nem az egyet len. Egyes kor má nyok, bár csat la koz tak a bo lo gnai fo lya mat -

hoz, nem nyer tek ele gen dõ po li ti kai tá mo ga tott sá got hoz zá. En nek kö vet kez té ben

az in téz mé nyi szfé ra, ese ten ként ma guk a köz tes szer ve ze tek a bo lo gnai fo lya mat ra

hi vat koz va si ke re sen va ló sít ják meg sa ját, nem ze ti iden ti tást épí tõ cél ja i kat. Az

ilyen fel sõ ok ta tá si rend szer ben a bo lo gnai fo lya mat va ló ság gal a vis  szá já ra for dul. A

hi va ta los cé lok ra hi vat koz va olyan rej tett tö rek vé sek kap nak utat, ame lyek ide ge nek

vol tak a bo lo gnai fo lya mat tal, vagy egye ne sen el lent mond tak ne kik (pél dá ul a mi nõ -

ség biz to sí tás kor mány za ti esz köz zé vá lik a köz tes szer ve ze tek ke zé ben az in téz mé -

nyek fö löt ti, a rend szer vál to zás so rán el vesz tett kont roll vis  sza nye ré sé re; a két cik lu sú

kép zés be ve ze té se cí mén szû kí tik a fel sõ ok ta tást; a mun ka erõ pi ac cal va ló együtt mû -

kö dés cí mén vagy az eu ró pai egye te mi min ták ra hi vat koz va igye kez nek kor lá toz ni az

in téz mé nyek önál ló sá gát). Az ilyen fel sõ ok ta tá si po li ti ka el szi ge te lõ dés hez ve zet. 

Bár a sod ró dás a ti pi kus fel sõ ok ta tás-po li ti kai for ga tó könyv eb ben a ré gi ó ban,

mind há rom po li ti ka meg fi gyel he tõ. 

• Szer bi á ban a bo lo gnai fo lya ma tot mint egy jel szó ként hasz nál ják a mo der ni zá ció

hí vei a kon zer va tí vok kal szem ben. A kor mány ak kor áll az élé re (ak kor hasz no -

sít ja), ami kor Nyu gat-ba rát. A „Ke let-ba rát” kor má nyok vagy mi nisz te rek ez zel

szem ben szí ve seb ben hi vat koz nak az egye te mi kö rök re. A bo lo gnai fo lya mat

be le ke rült, ill. be le ágya zó dik a je len le gi szer bi ai po li ti kai elit alap di lem má já ba
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(Nyu gat vagy Ke let). Mind ez rá adá sul föld raj zi lag is meg osz lik. Belg rád kon -

zer va tív nak, míg pél dá ul a Vaj da ság Nyugat-barátabbnak bi zo nyul. Az egye te -

me ken ugyan ti los a po li ti zá lás, de a po li ti ku sok vis  sza tér nek az egye te mek re,

egye te mi kar ri e rek bõl pe dig po li ti ku si kar ri er is le het. Ez fo lya ma tos köl csön -

ha tást je lent a két szfé ra kö zött, s egyik ma gya rá za ta az át po li ti zált ság nak is. A

bo lo gnai fo lya mat nyo mán egyik la tens cél a kor mány zat meg erõ sö dé se. A part -

ne rek meg le he tõ sen erõ sek – ezért ve lük szem ben az eset le ges el nyo más is

szo kat la nul erõs (Milosevics). Az aka dé mi ai kö rök „erõs bás tyái” a ka rok, a kor -

mány zat kez de mé nye zé se (a bo lo gnai fo lya mat min tá já ra) az „egye tem”. Az

erõs ci vil szfé rá nak ha gyo má nyai van nak Szer bi á ban (ön igaz ga tó tár sa da lom).

Ak tu á li san az aka dé mi ai szfé ra le gi ti mi tá sát biz to sít ja, hogy már a Milosevics-

érában el kezd tek a mo der ni zá lás vé gett szer vez ked ni – eb bõl nõtt ki a je len le gi

egye te mi szer ve zet (Szer bi ai Ok ta tás ügyi Ta nács). A bo lo gnai fo lya mat al kal -

mat lan ele get ten ni az egye te mi re form jel sza vá nak, mi vel nem alul ról jö võ

moz ga lom ként ér ke zett, ha nem az EU ini ci a tí vá ja ként. 

• Az uk raj nai fel sõ ok ta tás-po li ti ka az egy ér tel mû „bü rok ra ti kus ko or di ná ci ót”

tes te sí ti meg. Uk raj na pél dá ján azon ban mást is ta nul má nyoz ha tunk. Mind az,

ami a bo lo gnai fo lya mat tal jár, va ló já ban a kor má nyok le gi ti mi tá sát szol gál ja ki -

fe lé, be fe lé pe dig do mi nan ci á juk meg erõ sí té sét a fel sõ ok ta tá si szfé ra fö lött.

(Az egye te mi au to nó mia meg szer zé se Gor ba csov alatt, és el vesz té se vagy kor -

lá to zá sa a füg get len ség ki ki ál tá sa után.) A bo lo gnai fo lya mat itt is kor mány za ti

kez de mé nye zés re in dult meg, mint Kö zép-Eu ró pá ban min de nütt. A manifeszt

és la tens cé lok azon ban erõ tel je sen el tér nek egy más tól, sõt akár hom lo ke gye -

nest el len kez nek is. A manifeszt cél a be kap cso ló dás a fo lya mat ba (az Eu ró pai

Fel sõ ok ta tá si Tér ség be). A la tens tö rek vé sek azon ban – el len ke zõ leg – a fel sõ -

ok ta tást a leg fon to sabb kul túr po li ti kai te re pek egyi ké nek tart ják, ahol egy új,

uk rán ér tel mi ség ala kít ha tó ki, és ahol az új iden ti tás nem csak erõ sít he tõ, ha -

nem egye ne sen fel épít he tõ. Akár a manifeszt cé lok je gyé ben cse lek szik a kor -

mány zat, akár a la tens cé lo kat kö ve ti, min den képp a ki sebb sé gek húz zák a rö -

vi deb bet. A ki sebb sé gi in téz mé nyek nek csak két vá lasz tá suk ma rad. Vagy

ki ma rad nak a bo lo gnai fo lya mat ból (ahogy azt a kor mány zat ér tel me zi), s ak kor

mar gi na li zá lód nak, eset leg el is pusz tul nak; vagy adap tá lód nak, és ak kor el ve -

szí tik sa ját sze rû sé ge i ket. 

• A szlo vé ni ai fel sõ ok ta tás-po li ti ka tel jes erõ fe szí tés sel a föl zár kó zás irá nyá ban

tart. Mert: kis lét szá mú or szág, né pes sé ge erõ tel je sen csök ken, gaz da sá ga pe -

dig nyi tott. Ezért ál lan dó an ott van a nem zet kö zi szín té ren, min dent be ve zet,

tör vényt hoz, je lent, al kal maz ko dik. Ugyan ak kor a kor mány za ti szfé ra vi szony -

lag gyön ge, nem tud ér vényt sze rez ni az el ha tá ro zá sok nak. A ka rok és aka dé mi -

ai kö rök erõ sek, ami a fel sõ ok ta tá si kor mány za tot óva tos ság ra, sõt akár té to vá -

zás ra is kész te ti. Mint hogy a bo lo gnai fo lya mat kor mány za ti és kor mány za to kon

fe lü li erõ ket moz gó sít, ha a kor mány zat nem akar ja és nem tud ja át vin ni fe lül -

rõl, ak kor nem fog „ma gá tól” meg va ló sul ni alul ról. Az el len ál lás to váb bi for rá sa

a tö rek vés ar ra, hogy Szlo vé ni á nak önál ló fel sõ ok ta tá si rend sze re le gyen. Alig -

hogy meg te rem tet ték, már is ér zé kel nek egy új re for mot, amel  lyel szem ben vi -

szont van el len ál lás.
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A sod ró dás – Kö zép-Eu ró pa ti pi kus fel sõ ok ta tá si po li ti ká ja – mind há rom fön ti

eset ben meg fi gyel he tõ. Még is van kü lönb ség köz tük. Az uk raj nai re for mok – dek la -

rált „bo lo gnai” cél ja ik kal el len tét ben – va ló já ban még min dig ar ra szol gál nak, hogy a

nem zet ál la mi iden ti tást erõ sít sék a fel sõ ok ta tás esz kö ze i vel is (az el zár kó zás po li ti -

ká ja). A szer bi ai fel sõ ok ta tá si re form a fo lya mat ban lé võ rend szer vál to zás erõ sen át -

po li ti zált erõ te ré ben ját szó dik. Eb ben a po li ti kai „aré ná ban” a fel sõ ok ta tás re form ja

a sze rint ala kul, aho gyan a rend szer vál to zás ban részt ve võ erõk egyen sú lya vál to zik,

el to ló dik. A fel sõ ok ta tá si kor mány zat is en nek az erõ harc nak a fog lya. Ez okoz za,

hogy a szer bi ai fel sõ ok ta tá si re form a sod ró dás je le it mu tat ja. A szlo vé ni ai re form is

erõ sen ta golt po li ti kai tér ben ját szó dik le: a fel sõ ok ta tá si kor mány zat be fo lyá sát

erõ sí ti nem zet kö zi in teg rált sá ga, kor lá toz za vi szont a fel sõ ok ta tá si szfé ra vi szony lag

nagy önál ló sá ga. Bár ez a bo lo gnai fo lya ma tot las sít ja, még is egy faj ta ki egyen sú lyo -

zott sá got köl csö nöz ne ki. Azt mond hat juk te hát, hogy a szlo vé ni ai re form fo lya mat

mu tat ja leg in kább a bo lo gnai fo lya mat op ti má lis ala ku lá sát, a po zi tív nak te kint he tõ

for ga tó köny vet. 

KI SEBB SÉ GI OK TA TÁS ÉS A BO LO GNAI FO LYA MAT 

Ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás. Kö zép-Eu ró pa te le van nem ze ti ki sebb sé gek kel. Az õ prob -

lé má ik azon ban nem je len nek meg a bo lo gnai fo lya mat ban: a bo lo gnai fo lya mat gya -

kor la ti lag anél kül zaj lik, hogy a ki sebb sé gi ok ta tás ról bár mi szó is es nék. Lát ni va ló,

hogy az il le té kes nem zet kö zi szer ve ze tek nem kí ván nak ez zel fog lal koz ni. Mint tag -

ál la mi prob lé mát az egyes kor mány za tok ra hagy ják. A ki sebb sé gi kér dés te hát a bo -

lo gnai fo lya mat ban nem össz eu ró pai kér dés ként, ha nem az egyes fel sõ ok ta tá si rend -

sze rek prob lé má ja ként je le nik meg. Ah hoz, hogy meg ért sük, a rend szer vál to zás okig

kell vis  sza men nünk.

A kö zép-eu ró pai rend sze rek ben a „ki sebb sé gi ok ta tás” rend sze rint a nem ze ti

ki sebb sé ge ket je len ti. A bo lo gnai fo lya mat ide jén azon ban ez a ter mi nus már egye -

bet is je lent. Min den olyan (felsõ)oktatást, ame lyet az adott tár sa da lom va la mely

ki sebb sé ge tart fenn vagy igé nyel. Ilyen ki sebb ség le het min den sa já tos szük ség le tû

hall ga tói cso port, amely ar ra tart igényt, hogy a fel sõ ok ta tás az õ spe ci á lis szük ség le -

te it is ki elé gít se. Kö zép-Eu ró pá ban két ilyen cso por tot is me rünk: a (ki sebb sé gi)

nem ze ti kö zös sé ge ket és a (ke resz tény) egy há za kat. A „ki sebb sé gi (felsõ)oktatás”

te hát eb ben a ré gi ó ban egyes nem ze ti és et ni kai kö zös sé gek, va la mint egyes egy há -

zi szer ve ze tek szá má ra fenn tar tott, az õ tu laj do nu kat ké pe zõ, az õ szük ség le te ik re

hi vat ko zó (felsõ)oktatást je lent.

A vizs gált fel sõ ok ta tá si rend sze rek kö zül a szlo vá ki ai, az uk raj nai, a ro má ni ai, a

szer bi ai és a hor vát or szá gi néz szem be szá mot te võ (nem ze ti) ki sebb sé gek kel: ma -

gya rok kal (Szlo vá kia, Uk raj na, Ro má nia, Szer bia, Hor vát or szág); oro szok kal (Uk raj -

na); ro má nok kal (Uk raj na, Szer bia); tö rö kök kel (Ro má nia, Szer bia); szlo vá kok kal

(Ma gyar or szág, Uk raj na, Szer bia, Hor vát or szág); ola szok kal (Hor vát or szág, Szlo vé -

nia); ro mák kal/ci gá nyok kal (Ma gyar or szág, Szlo vá kia, Ro má nia, Szer bia). 
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A ré gi ó ban el sõ sor ban a ka to li kus egy ház tart fenn ok ta tá si (így fel sõ ok ta tá si)

in téz mé nye ket (Szlo vá kia, Ma gyar or szág, Auszt ria, Hor vát or szág, Szlo vé nia). A má -

sik nagy ke resz tény egy ház az or to dox (Uk raj na, Ro má nia, Szer bia), bár az or to dox

(nem ze ti) egy há zak ke vés bé ak tí vak a (felsõ)oktatás te rén: jó részt lel kész kép zõ in -

téz mé nye ket tar ta nak fenn. Pro tes táns ok ta tá si in téz mé nye ket el sõ sor ban Ma gyar -

or szá gon, Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban ta lál ha tunk (fõ ként ma gya rul be szé lõ re for -

má tu so kat, ki sebb rész ben evan gé li ku so kat Szlo vá ki á ban, va la mint egy ko ri és

je len le gi né met aj kú te rü le te ken). A rend szer vál to zá so kat, for ra dal ma kat és há bo -

rú kat kö ve tõ újabb fej le mény a vizs gált or szá gok ban a ka to li ku sok és pro tes tán sok

együtt mû kö dé se a (felsõ)oktatásban.

Egy há zak és nem ze ti sé gek gyak ran szo ro san kö tõd nek egy más hoz Kö zép-Eu ró -

pá ban. Az or to do xok nem ze ti egy há zak ra ta go lód nak; a vizs gált ré gi ó ban az uk rán, a

ro mán és a szerb or to dox egy há zak a leg na gyob bak. Kö vet ke zés képp a ro mán, az uk -

rán vagy a szerb ki sebb sé gek, ahol van nak, rend sze rint egy ben or to dox ki sebb sé gek

is. Ha son ló képp erõ sen nem ze ti ség hez kö töt tek a re for má tus egy há zak, ame lyek

csak nem mind a ma gyar nem ze ti kö zös sé gek hez tar toz nak. (A ka to li ku sok ezek tõl

el té rõ en „nem zet kö zi ek” rész ben a pá pai fõ ség, rész ben a va ti ká ni ál la mi ság mi att.

Az egyes egy há zak azon ban egy re in kább ös  sze fo nód nak az zal a po li ti kai en ti tás sal,

amely ben mû köd nek – szlo vák, szlo vén, hor vát vagy ma gyar ka to li ku sok, ro mán, uk -

raj nai (ru szin) gö rög ka to li ku sok.

Val lá si és nem ze ti kö zös sé gek nek eb bõl a sa já tos ös  sze fo nó dá sá ból az kö vet ke -

zik, hogy eb ben a ré gi ó ban a ki sebb sé gi (felsõ)oktatás egy szer nem ze ti, más  szor

egy há zi kér dés ként me rül föl. A nem ze ti kö zös sé gek ál tal igé nyelt vagy fönn tar tott

in téz mé nyek gyak ran egy ben egy há zi in téz mé nyek is; az egy ház gyak ran ép pen

nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra szer vez és tart fönn in téz mé nye ket, rá adá sul az ál ta -

luk la kott tér sé gek ben. Val lá si és nem ze ti ki sebb sé gek nek ez az is ko la fönn tar tó

össze fo nó dá sa Eu ró pa-szer te, sõt Eu ró pa ha tá ra in kí vül is jól is mert. A vizs gált ré gi -

ó ban azon ban meg ha tá ro zó (vö. Koz ma, 2005), kü lö nö sen a rend szer vál to zás ok óta.

A ki sebb sé gi (val lá si és nem ze ti kö zös sé gi) in téz mé nyek nek egy-egy fel sõ ok ta -

tá si rend szer hez fû zõ dõ vi szo nya bo nyo lult, tra dí ci ók kal ter helt és di na mi ku san vál -

to zó. A rend szer vál to zás ok óta szá mos szak ér tõ – kü lö nö sen az ame ri kai iro da lom -

ban (Levin, 2006) – úgy ün nep li ezek nek az in téz mé nyek nek a meg je le né sét és

ter je dé sét, mint a magánfelsõoktatás el ter je dé sét Kö zép-Eu ró pá ban. Eb bõl az kö -

vet kez nék, hogy egy má so dik szek tor van ki bon ta ko zó ban az ál la mi fel sõ ok ta tás

mel lett, a ma gán-fel sõ ok ta tá sé. Ez a rend szer vál to zást kö ve tõ új sza bad sá gok bi ro -

dal ma, mely ben hall ga tók és ok ta tók meg sza ba dul nak a dik ta tó ri kus kor mány za tok

negy ven éven át tar tó ural má tól, és meg nyit ják ka pu i kat a ha zai és nem zet kö zi fel -

sõ ok ta tá si pi a cok elõtt. Más ku ta tá sok ból azon ban tud juk, hogy nem ez a hely zet.

(Koz ma, 2005) Ez zel az ide a li zált kép pel szem ben a ma gán-fel sõ ok ta tás Kö zép-Eu -

ró pá ban a fel sõ ok ta tá si rend sze rek pe re mén van csu pán, és ezek nek az in téz mé -

nyek nek a nagy kor sza ka az 1990-es év ti zed volt eb ben a ré gi ó ban. 

Rend szer vál to zás ok és ki sebb sé gi in téz mé nyek. A rend szer vál to zás ok már ko ráb -

ban em lí tett el sõ hul lá má ban – amely a ki sza ba du lás eu fó ri á ját hoz ta – a ko ráb bi

sza bá lyo zá sok ér vé nyü ket vesz tet ték, vagy leg alább is meg la zul tak. Ez a sza kasz a
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ré gió észak nyu ga ti fe le szá má ra kö rül be lül 1988–1994 kö zé te he tõ (Ma gyar or szág, az

önál ló Szlo vá kia), a ré gió ke le ti fe lé ben azon ban csak a for ra dal mak kal (Ro má nia,

Uk raj na), il let ve a bal ká ni há bo rúk kal (Hor vát or szág, Szer bia) zá rult le. Eb ben a ré -

gi ó ban – Ma gyar or szág és Ro má nia ki vé te lé vel – a ko ráb bi ál lam ala ku la tok fel bom -

lot tak, és az új po li ti kai en ti tá sok csak las san kel tek élet re. A rend szer vál to zás ok,

for ra dal mak és há bo rúk po li ti kai elit je az elõ zõ rend sze rek bõl örök lõ dött át. Azt

pró bál ták meg va ló sí ta ni, amit a rend szer vál to zás ok elõtt meg ál mod tak. Eze ket a

po li ti kai el kép ze lé se ket – oktatáspolitikaiakat és társadalompolitikaiakat egy aránt –

„har ma dik  utas” el gon do lá sok nak ne vez het jük. Olyan el kép ze lé se ket igye kez tek va  -

ló ra vál ta ni, ame lyek a ré gió po li ti kai iro dal má ban már a 19. szá zad vé gé tõl is me re te -

sek, és a ré gió tör té ne té ben új ra meg új ra élet re kel tek (ön igaz ga tás, köz vet len de -

mok rá cia, kol lek tív sza bad ság jog ok, ön el lá tó kö zös sé gek, a ré gió sa já tos, kü lön

tör té ne ti fej lõ dé se a vi lág rend sze rek tõl füg get le nül). 

Ezt a tör té ne ti fej lõ dést a már idé zett Ferguson (2003, 2005) úgy ér tel me zi,

mint a ko ráb bi, bi ro dal mi jel le gû füg gé sek bõl va ló ki sza ba du lást. Ér ve lé se sze rint a

vi lág tör té ne lem po li ti kai nagy szer ve zõ dé sek (bi ro dal mak) tör té ne te, és a tõ lük va ló

füg get le ne dés csu pán át me ne ti il lú zió. Ad dig tart, amed dig az adott po li ti kai en ti -

tás (ál lam, or szág, tár sa dal mi kö zös ség) be le nem ke rül egy új bi ro dal mi szer ve zõ -

dés be. Ez a vé le mény nem csak so kat mon dó, ha nem a rend szer vál to zás ok tör té ne -

té re eb ben a ré gi ó ban jól al kal maz ha tó. 

A ko ráb bi, vi szony lag szûk re sza bott ke re tek után eb ben a po li ti kai vá kuum ban

kez dõ dött meg a fel sõ ok ta tás rob ba nás sze rû ter je dé se. A sza bá lyo zat lan vi szo nyok

kö zött a ma gán-fel sõ ok ta tás szá mos for má ja jött lét re a ré gi ó ban. Egyik sa já tos kép -

zõd mény az olyan kö zös sé gi (he lyi, re gi o ná lis) fõ is ko la vagy „egye tem” volt, amely

egy-egy tér ség ré gen lap pan gó igé nye it elé gí tet te ki. (Ezek nek az in téz mé nyek nek

a ke let ke zé sét mu tat tuk be ko ráb bi, már idé zett pub li ká ci ónk ban. [Koz ma, 2005.])

Szer ve zõi és mû köd te tõi azok a ve ze tõk vol tak, akik a rend szer vál to zás elõtt nem

tud tak vagy nem akar tak nyil vá nos ság ra lép ni, s akik po li ti kai am bí ci ó i kat az adott

tör té ne ti pil la nat ban fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tás ra for dí tot ták. Ezek a kö zös sé gi

(he lyi, re gi o ná lis) fõ is ko lák vagy „egye te mek” Kö zép-Eu ró pá ban több sé gé ben egy -

há zi és nem ze ti ki sebb sé gi szer ve zõ dé sek vol tak.

A rend szer vál to zás má so dik sza ka sza a kon szo li dá ció idõ sza ka volt (nagy já ból

az 1990-es évek kö ze pé tõl a 2000-es évek kö ze pé ig a há bo rúk és for ra dal mak le zá -

ru lá sá val, az új po li ti kai in téz mé nyek ki épü lé sé vel egé szen az Eu ró pai Uni ó ba tör -

té nõ be lé pé sig). Eb ben az idõ szak ban új elit lé pett a po li ti kai „aré ná ba”, amely Kö -

zép-Eu ró pa nem zet kö zi in teg rá ló dá sát kép vi sel te. Míg az elõ zõ elit a fõ po li ti kai

te en dõt az adott or szág önál ló sá gá nak és iden ti tá sá nak ki épí té sé ben lát ta, ad dig az

új elit az új in teg rá ci ó kat sür get te (nem zet kö zi szer ve ze tek és vál la la tok). Ez az

idõ szak a fel sõ ok ta tás ban is kon szo li dá ci ót ho zott lét re. Ezt mu tat ja a rend szer vál -

to zás utá ni fel sõ ok ta tá si tör vé nyek el sõ ge ne rá ci ó ja (Szlo vá kia, 1990; Uk raj na, 1991;

Szlo vé nia és Ma gyar or szág, 1993; Hor vát or szág, 1994; Ro má nia, 1996). Ezek ben a

tör vé nyek ben – va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó akkreditációs el já rá sok ban – kon -

szo li dál ták a fel sõ ok ta tás rend sze re it. 

A kon szo li dá ci ós tör vé nyek ki je löl ték a ma gán-fel sõ ok ta tás he lyét és sze re pét

is az adott or szág fel sõ ok ta tá si rend sze ré ben. Szem ben a már em lí tett vá ra ko zá sok kal
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azon ban a fel sõ ok ta tás ma gán szek to ra nem hú zó ága zat tá vált, ha nem csu pán ki egé -

szí tõ sze re pet töl tött be, ese ten ként még azt sem. Azok a he lyi in téz mé nyek, ame -

lyek tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött jöt tek lét re, vagy be tud tak ta go lód ni a ki for -

má ló dó nem ze ti fel sõ ok ta tá si rend sze rek be, vagy pe dig a meg szû nés ha tá rá ra

ke rül tek. So kan egye ne sen élet-ha lál har cot vív tak a meg ma ra dá sért, és csak ak kor

si ke rült túl él ni ük a fel sõ ok ta tás kon szo li dá ci ó ját, ha gaz da sá gi és (vagy) po li ti kai

tá mo ga tók ra ta lál tak (rend sze rint az ún. „anya or szág ok ban”). Azo kat az igé nye ket,

ame lye ket az el sõ idõ szak ban élet re hí vott in téz mé nyek töl töt tek be, eb ben a má -

so dik, kon szo li dá ci ós idõ szak ban vagy si ke rült tör vé nye sí te ni ük az il le tõ he lyi-re gi o  -

ná lis kö zös sé gek nek, vagy is mét in téz mé nyek és kép vi se le tek nél kül ma rad tak. 

Az önál ló so dás nak ez a sza ka sza – az em lí tett Ferguson sze rint – már nem eu fó ri á -

val, ha nem bel sõ anómiákkal és kül sõ há bo rúk kal jár. A fel sõ ok ta tá si re for mok tör té ne te

eb ben a ré gi ó ban jól mu tat ja ezt. Ro má ni á ban for ra da lom mal kez dõ dött a rend szer vál to zás,

Szlo vá ki á ban, Szlo vé ni á ban és Uk raj ná ban az önál ló ál la mi ság meg te rem té sé vel. A Bal ká -

non azon ban el nyo mó rend sze rek jöt tek lét re, és há bo rúk zaj lot tak. Ért he tõ te hát, hogy

a fel sõ ok ta tá si re for mok eb ben a ré gi ó ban nem an  nyi ra a bo lo gnai fo lya mat tal fo nód nak

ös  sze, ha nem in kább ma gá val a rend szer vál to zás sal. Az in téz mé nyek meg ma ra dá sa és

túl élé se né ha a szó szo ros ér tel mé ben „har ci kér dés sé” vált. 

A bo lo gnai fo lya mat és a ki sebb sé gi in téz mé nyek. A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-

Eu ró pá ban a kon szo li dá ci ós idõ szak kö ze pén in dult. Elõ re ha la dá sát vagy le ma ra dá -

sát is ép pen ez in do kol ja. A bo lo gnai fo lya mat elõ re ha la dá sá ról vagy le ma ra dá sá ról

at tól füg gõ en szá mol ha tunk be, hogy az adott or szág ban és fel sõ ok ta tá si rend szer -

ben hol tart a kon szo li dá ci ós pe ri ó dus. Így érin ti azo kat a ki sebb sé gi in téz mé nye ket

is, ame lyek a kon szo li dá ci ós pe ri ó dust át él ték. Ha be ta go lód tak az il le tõ fel sõ ok ta -

tás rend sze ré be, ak kor a bo lo gnai fo lya mat se gít he ti a meg erõ sö dé sü ket. Ha még

nem si ke rült be ta go lód ni uk, ak kor a bo lo gnai fo lya mat tal egy szer s min den kor ra a

mar gó ra ke rül het nek. 

• A ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás ok leg fon to sabb te rü le te a pe da gó gus kép zés (Ro má -

nia, Szlo vá kia, Hor vát or szág, Szer bia). A pe da gó gus kép zés az egész bo lo gnai fo -

lya mat egyik tisz tá zat lan kér dé se. Az át ala ku lás or szá gon ként és rend sze ren -

ként egész Eu ró pá ban más és más, mint ahogy a pe da gó gus kép zés ha gyo má nyai

is el té rõ ek. A bo lo gnai fo lya mat ban részt ve võk min den eset re haj la nak rá, hogy

vagy ki vé telt te gye nek a pe da gó gus kép zés át ala kí tá sá val (pél dá ul Né met or -

szág ban), vagy fo ko za to san át ala kít sák egész pe da gó gus kép zé sü ket an gol–ame -

ri kai min tá ra. A ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás szá má ra ez au to ma ti ku san azt je len te -

né, hogy leg fon to sabb fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik le fo ko zód ná nak – ha csak

nem ké pe sek a ta nár kép zé si mes ter fo ko zat ki adá sá ra. (Auszt ri á ban kü lön mes -

ter fo ko za tot ala kí tot tak ki a ta ní tó kép zés ben. Ma gyar or szá gon a volt óvó- és ta -

ní tó kép zõk ele ve hos  szabb alap kép zést szer vez nek, amely hez ele ve rö vi debb

mes ter fo ko za tot sze rez ve jut hat ta ná ri dip lo má hoz a je lölt.)

• A bo lo gnai fo lya mat ra hi vat koz va több fel sõ ok ta tá si rend szer ben (pél dá ul Szlo -

vá kia, Ma gyar or szág) szû kí te nék a fel sõ ok ta tá si in téz mény há ló za tot. Ar ra hi -

vat koz nak, hogy a kon szo li dá ci ós pe ri ó dus tö me ges sé vá ló fel sõ ok ta tá sát az ál -

la mok nem tud ják fi nan szí roz ni, az in téz mé nyek pe dig nem tud nak mi nõ sé gi
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kép zést nyúj ta ni. Míg a ko ráb bi pe ri ó du sok ked vez tek a he lyi kis in téz mé nyek

lét re jöt té nek (le he tett hi vat koz ni a he lyi igé nyek re és a tö me ge se dés re), ad dig

a fel sõ ok ta tás ki lá tás ba he lye zett szû kí té se el le ne hat a ki sebb sé gi in téz mény -

há ló zat to váb bi fej lesz té sé nek. (Ez kü lö nö sen azo kon a he lye ken okoz hat gon -

dot, ame lye ken a ki sebb sé gi fel sõ ok ta tás úgy szer ve zõ dik meg, mint va la mely

meg ha tá ro zó egye tem ki he lye zett ta go za ta – pél dá ul az új vi dé ki egye tem ese -

té ben Szer bi á ban, vagy a ko lozs vá ri BBTE ese té ben Ro má ni á ban.) 

• A bo lo gnai fo lya mat so rán cé lul ki tû zött eu ró pai kreditrendszer át vé te le nem

kön  nyí ti a hall ga tói mo bi li tást, ha nem sok eset ben egye ne sen gá tol ja. Több

fel sõ ok ta tá si rend szer ben ez zel ma gya ráz zák az ala csony hall ga tói mo bi li tást

(amely nek kön  nyí té se a bo lo gnai fo lya mat má sik cél ki tû zé se). A kreditek gyûj -

té se és el is mer te té se mint egy be zár ja az adott or szág fel sõ ok ta tá si rend sze rét,

mert ar ra ösz tön zi a hall ga tó kat, hogy ott gyûjt se nek krediteket, ahol egy sze -

rûbb el is mer tet ni õket. Ez a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dé sek el len hat,

amen  nyi ben egy nem ze ti kö zös ség hez tar to zó hall ga tó nak meg ne he zí ti, hogy a

szom szé dos (anya-)országban sze rez hes sen krediteket. Ilyen pél dá ul Uk raj na

ese te, ahol rá adá sul a fel sõ ok ta tá si rend szer és a kor mány za ti köz tes szer ve ze -

tek el sõ sor ban a nem ze ti iden ti tás ki ala kí tá sát tart ják szem elõtt, s csak má -

sod sor ban tö rek sze nek az eu ró pai in teg rá ló dás ra. A tar tóz ko dás az in teg rá ló -

dás tól, a ha zai „pi ac” le zá rá sá ra tö rek vés azon ban még olyan fel sõ ok ta tá si

rend sze rek ben is szó ba ke rül, mint az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség be mes  sze

leg in kább in teg rá ló dott Auszt ri áé. 

• A bo lo gnai fo lya mat ban újab ban (2005 óta) hang sú lyos sá vált mi nõ ség biz to sí tás

po li ti ká ja és esz köz rend sze re azok nak a fel sõ ok ta tá si kor mány za tok nak a ke zé -

ben, ame lyek erõ tel jes eb ben kí ván ják el len õriz ni az adott in téz mény rend szert,

el len ke zõ ha tá sú vá vá lik. Most a bo lo gnai fo lya mat ra le het hi vat koz ni (nem pe dig

a nem ze ti szu ve re ni tás ra), ha va la mely fel sõ ok ta tá si kor mány zat meg kér dõ je le zi

egy he lyi (re gi o ná lis, kö zös sé gi, ki sebb sé gi) in téz mény mû kö dé sét (fel dol go zott

eset ta nul má nyok so ra mu tat ja ezt Uk raj ná ból, Ro má ni á ból és Szer bi á ból). 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban a fel sõ ok ta tá si rend sze rek bü rok ra ti kus

ko or di ná ci ó ját erõ sí ti. Le gi ti mál ja az ese ten ként le gi ti mi tás hi án  nyal küsz kö dõ fel -

sõ ok ta tá si kor mány za to kat, és – a mo der ni zá ció ne vé ben – olyan esz kö zö ket, nem -

zet kö zi együtt mû kö dé se ket ajánl, ame lyek egy ben az adott fel sõ ok ta tá si kor mány -

zat do mi nan ci á ját erõ sí tik az in téz mé nyi szfé ra fö lött. A ki sebb sé gi in téz mé nyek

ezt az át ala ku lást csak úgy tud ják túl él ni – úgy tud ják meg ta lál ni he lyü ket és sze re -

pü ket az egy sé ge sü lõ Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ben –, ha si ke rül be il lesz ked ni ük

akár ed di gi szer zett jo ga ik föl adá sa árán is. Aki ki ma rad, az le ma rad. 

*  *  *

Azok a fel sõ ok ta tá si re for mok, ame lyek je len leg zaj la nak Kö zép-Eu ró pá ban,

szö ge sen el lent mon da nak mind an nak, amit az ok ta tás ügy ben zaj ló vál to zá sok kal

kap cso lat ban az el múlt fél év szá zad ban a szak ér tõk aján lot tak, és ami ben a nem zet -

kö zi szak mai-tu do má nyos kö zös ség egyet ér tett. Ezek a re for mok:

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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• Klas  szi ku san fe lül rõl le fe lé ha lad nak (top-down mo dell) ahe lyett, hogy az in -

téz mé nyek, egyes szak mai cso por tok vagy te rü le ti-tár sa dal mi kö zös ség prob lé -

má i ra ke res nék a vá laszt. 

• In kább kor mány za ti szük ség le te ket hi va tot tak ki elé gí te ni, sem mint a fel sõ ok -

ta tá si rend sze rek prob lé má it fel ol da ni.

• A dön té sek kor mány kö rök ben szü let nek, a fel sõ ok ta tá si po li ti ka más po ten ci á -

lis részt ve võ i nek ki zá rá sá val.

• Nin cse nek te kin tet tel a he lyi-re gi o ná lis szük ség le tek re, az in téz mé nyek gaz -

da sá gi és tár sa dal mi be ágya zott sá gá ra.

• Ahe lyett, hogy csök ken te nék a fel sõ ok ta tá si rend sze rek cent ra li zált sá gát, nö -

ve lik azt.

• Min den re to ri ka el le né re ki zár ják a gaz da sá gi ha tá so kat és igé nye ket a fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek fej lesz té sé bõl.

• Fo ko zot tab ban föl ér té ke lõd nek a nem zet kö zi kap cso la tok kal ren del ke zõ szak -

ér tõk, le ér té ke lõd nek vi szont a fel sõ ok ta tók és a hall ga tók.

• A re for mok kom mu ni ká lá sa rej tett és gyak ran meg té vesz tõ ahe lyett, hogy vi lá -

gos és kö zért he tõ vol na, ugyan ak kor az esz mei kö ve tel mé nye ket (Eu ró pai Fel sõ -

ok ta tá si Tér ség) úgy tün te tik föl, mint ha in di ká to rok men tén meg va ló sít ha tó

fel ada tok vol ná nak.

• A re for mok cél jai foly ton mó do sul nak, bõ vül nek, a fel sõ ok ta tá si át ala kí tá sok

egész fo lya mat tá tá gul nak ahe lyett, hogy ke vés, pon to san fo gal ma zott és be lát -

ha tó idõ ben tel je sít he tõ cé lo kat tûz né nek ki.

• A bo lo gnai fo lya ma tot a ben ne részt ve võk (Kö zép-Eu ró pá ban) ar ra hasz nál ják

föl, hogy be le cso ma gol ják rej tett tö rek vé se i ket és po li ti kai rend szer vál toz ta tá -

sa i kat, ahe lyett, hogy a bo lo gnai fo lya mat va ló ban csu pán a fel sõ ok ta tás ról szól na.

Va la men  nyi ilyen és ha son ló fönn tar tá sunk kal szem ben azon ban a bo lo gnai fo -

lya mat még is az eu ró pai fel sõ ok ta tás ta lán utol só nagy erõ fe szí té se. Erõ fe szí tés ar ra,

hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tást – az ún. Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér sé get – meg pró bál ja

ki von ni azok alól a vi lág gaz da sá gi ten den ci ák alól, ame lye ket töb bek kö zött a Vi lág -

gaz da sá gi Szer ve zet (WTO) kép vi sel. A magánfelsõoktatásra és a fel sõ ok ta tás ke -

res ke del mi cik ké vá lá sá ra gon do lunk. A bo lo gnai fo lya mat – mint az Eu ró pai Unió

szá mos ha son ló, hõ si es erõ fe szí té se – azt a célt szol gál ja, hogy vé dõ vá mo kat von jon

az eu ró pai fel sõ ok ta tás kö ré, és ez zel meg õriz ze az ér té kes nek tar tott „eu ró pai ha -

gyo mányt”: a köz szfé rá ban tar tott fel sõ ok ta tást. Kö zép-Eu ró pa csat la ko zá sa a bo lo -

gnai fo lya mat hoz azt je len ti, hogy eb ben a ré gi ó ban is meg kí sé rel jük köz szfé rá ban

tar ta ni a fel sõ ok ta tá si rend sze re ket – an nak el le né re, hogy a ré gió pi a cai a rend szer -

vál to zás óta nyi tot tak ká vál tak akár az ag res  szív gaz da sá gi ter jesz ke dé sek elõtt is.

Ha így te kint jük a bo lo gnai fo lya ma tot, sok, elõbb el len szen ves nek tû nõ jel -

lem zõ ért he tõ vé vá lik. Min de nek elõtt a kor mány za ti túl súly a fel sõ ok ta tá si re for -

mok so rán (ami egyéb ként Kö zép-Eu ró pá ban ré geb ben is an  nyi ra jel lem zõ volt).

A köz szfé ra – így vagy úgy – kor mány za ti szfé ra; a kor mány za tok (jól, ros  szul) a köz -

szfé rát je le ní tik meg. A ka bi net po li ti kák, az ún. „nyil vá nos ság” ki zá rá sa a dön té sek -

bõl, fõ ként pe dig a fe lül rõl le fe lé ha la dó, hul lá mok ban ter je dõ és föl tor ló dó re for -

mok mind a köz szfé rá ban mû kö dõ ok ta tá si rend sze rek re jel lem zõk. Együtt kell

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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él nünk ve lük, ha alap já ban vé ve azt tart juk he lyes nek, hogy a fel sõ ok ta tás to vább ra

is a köz szfé rá ban ma rad jon.

En nek az sem mond el lent, hogy a bo lo gnai fo lya mat re to ri ká ja te le van a gaz -

da sá gi szfé rá ra tör té nõ re a gá lá sok kal. A fel sõ ok ta tást a gaz da ság elõtt nem a kor -

mány za ti át ala kí tá sok nyit hat ják meg – ha csak nem magánosítják a fel sõ ok ta tást

(ami nem sze re pel a bo lo gnai fo lya mat cél jai kö zött) –, ha nem a ma gán be fek te tõk

ál tal szer ve zett és irá nyí tott in téz mé nyek. Az zal azon ban, hogy a szak kép zõ in téz -

mé nyek is csat la koz nak a bo lo gnai fo lya mat hoz, az egész szak kép zés is a köz szfé ra

egy faj ta vé del me alá he lye zi ma gát. (A kö zép fo kú ok ta tás ban ezt fran cia mo dell nek

ne vez ték, és kü lö nö sen a né met szak ér tõk gyak ran kri ti zál ták is.) Azok a gesz tu sok,

ame lye ket a bo lo gnai fo lya ma tot irá nyí tó szak ér tõi cso por tok és nem zet kö zi gré mi -

u mok a szak kép zés nek tesz nek (mun ka vál la lás ra föl ké szí tõ alap kép zés), ed dig vagy

nem va ló sul tak meg, vagy to vább ra is a több csa tor nás fel sõ ok ta tás rend sze ré ben le -

het csak tel je sí te ni (egye te mek és fõ is ko lák). Az az óhaj, hogy a fi a ta lok eu ró pai

iden ti tást sze rez ze nek és Eu ró pa-szer te lá to gat has sa nak egye te me ket, nem a fi a tal

szak mun kás ok igé nye (õket a nem zet kö zi vál la la tok úgy is utaz tat ják, ha szük ség

van a be ta ní tá suk ra). Sok kal in kább kö zép osz tá lyi igény – egy olyan eu ró pai kö zép -

osz tá lyé, amely fõ ként köz al kal ma zot tak ból áll és a köz szfé ra vé del mét él ve zi.

Kö zép-Eu ró pá ban mind ez csak rész le te i ben va ló sul meg – ép pen azért, mert

itt a re for mo kat nem a bo lo gnai fo lya mat cél jai, ha nem a meg ké sett rend szer vál tá -

sok szük ség le tei irá nyít ják. Eb ben a ré gi ó ban a bo lo gnai fo lya mat két ség te le nül

emel ke dett cél jai ös  sze ke ve red nek a nem zet ál lam meg te rem té sé nek ugyan csak jo -

gos cél ja i val. A bo lo gnai fo lya mat esz kö zei pe dig (eu ró pai kreditrendszer, mi nõ ség -

biz to sí tás) nem csak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kor mány za ti irá nyí tá sát szol gál ják,

ha nem a kor mány za tok sok szor még két sé ges fel sõ ok ta tá si do mi nan ci á ját a bel po li -

ti ká ban, va la mint le gi ti má lá sát nem zet kö zi szín té ren. Kö zép-Eu ró pá ban sok szor

úgy érez zük, mint ha a bo lo gnai fo lya mat az el len ke zõ jé re for dul na, és egy-egy kor -

mány zat olyan cé lo kat akar na „bolognásítani”, ame lyek ép pen hogy el lent mon da nak

a Bo lo gnai Nyi lat ko zat szel le mé nek.

Ez zel együtt vi lá gos, hogy a fel sõ ok ta tás Kö zép-Eu ró pá ban csak ak kor tud önál -

ló és ver seny ké pes ma rad ni (ver seny ké pes a töb bi fel sõ ok ta tá si in téz mény kö zött),

ha egy faj ta vám ha tár va ló ban meg vé di a ma gán-fel sõ ok ta tás nem zet kö zi ver se nyé -

tõl. Ha a kor mány za tok ki hát rál ná nak fel sõ ok ta tá suk mö gül, az a fel sõ ok ta tás gyors

ero dá ló dá sát je lent het né eb ben a ré gi ó ban. Önál ló sá guk le mon dá sá val, kor mány za -

ta ik alá ren de lõ dé sük kel, au to nó mi á juk két ség te len csor bu lá sá val kell a fel sõ ok ta tá -

si in téz mé nyek nek fi zet ni ük azért, hogy to vább ra is egy faj ta pro tek ci o nis ta kör nye -

zet ben – az „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség”-ben – mû köd hes se nek. 

A bo lo gnai fo lya mat, amely 1999-ben a Bo lo gnai Nyi lat ko zat tal vet te kez de tét,

2010-ig tart. A 2009-es Leuven-i mi nisz te ri ér te kez let az utol só, amely ma gát a fo -

lya ma tot mo ni to roz za (a je len le gi [2007] ter vek sze rint). Azok, akik a bo lo gnai fo -

lya mat ba be kap cso lód tak, 2010-tõl már az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség tag jai lesz -

nek. A bo lo gnai fo lya mat las san tör té ne lem mé vá lik – egy elõ re nem tud ha tó, hogy

büsz kék le szünk-e rá, vagy kö zöm bö sen túl lé pünk raj ta. Vélt vagy va ló sá gos ha tá sa it

ezért még jó idõ ben do ku men tál ni kell, töb bek kö zött Kö zép-Eu ró pá ban is. Ezt a

célt szol gál ta ez az ös  sze fog la lás. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Új raol vas va

Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si re form do ku men tu ma it mai szem mel új ra ol vas ni va ló sá gos

fel fe de zõ kör út. Az ol va só egye ne sen úgy érez he ti ma gát, mint a hu ma nis ták, ami -

kor a klas  szi kus szö ve ge ket föl fe dez ték. Rész ben mert új vi lág tá rul föl ben nük,

amely rõl ed dig csak hall hat tunk, de ame lyet még nem is mer tünk. Rész ben mert

egy be vet het jük ezt az új ra föl fe de zett vi lá got mind az zal, ami a re form len dü let ben

kö ré je ra kó dott: az át ér tel me zé sek kel és fél re ma gya rá zá sok kal.

E do ku men tu mok ol vas tán új vi lág tá rul föl; per sze csak ak kor, ha a meg fo gal -

ma zás és ke let ke zés nyel vén – vagy mond juk sze ré nyeb ben: va la mely hi va ta los nyel -

ven – ol vas suk el a do ku men tu mo kat. Akár csak a hu ma nis ták ko rá ban, a for dí tás ma

is so kat szá mít. Ér tel me zés és át ér tel me zés is egy ben – asze rint, ki mi lyen cél ból

ol vas sa új ra és kí ván ja föl hasz nál ni. Így ala kult ki az el múlt év ti zed ha zai ok ta tás po -

li ti ká já ban e do ku men tu mok „hi va ta los” ver zi ó ja (be vett, el fo ga dott és po li ti kai kö -

rök ben hi vat ko zott vál to za ta). A „hi va ta los for dí tás” önál ló élet re kel, mert a po li ti -

kai dön té sek ér tel me zé sé re és ma gya rá za tá ra szol gál. Ilyen ér te lem ben e

do ku men tu mok új ra ol va sá sa fö lös le ges nek tû nik – hi szen azok szá má ra, akik a po li -

ti kát for mál ják (a dön té se ket elõ ké szí tik, tá mo gat ják, nép sze rû sí tik) a re a li tást a

hi va ta los for dí tás je len ti, nem az ere de ti szö veg.

Más hely zet ben van az a ku ta tó, aki rá cso dál ko zik a po li ti ka for má lás tör té ne té -

re és je le né re. Szá má ra az ere de ti szö veg és a hi va ta los for dí tás köz ti kü lönb sé gek a

so kat mon dók. Ezek a kü lönb sé gek ugyan is azok ról a ki nem mon dott szán dé kok ról

árul kod nak, ame lyek kel a re for mok irá nyí tói a fel sõ ok ta tást át akar ják ala kí ta ni.

Nem mind egy pél dá ul, hogy az egyik do ku men tum cí me „nyi lat ko zat” vagy ép pen

„kö zös nyi lat ko zat” (négy meg ha tá ro zó eu ró pai ok ta tá si kor mány za té), míg má so ké

egy sze rû en „köz le mény”. Az sem mind egy, hogy az egyik do ku men tum nak nincs cí me

– ön ma gá ért fe lel –, míg a má sik a cí mé vel be szél. Nem is szól va e cí mek egy más

mel lé ra ká sá ról: a szó hasz ná lat ok és az ön is mét lé sek ön ma guk ban is be szé de sek.

Be szé de sek a jel leg ze tes szó hasz ná lat ok: pél dá ul a „be ve ze tés” (egy in téz ke dés be -

ve ze té se) ki fe je zés hasz ná la ta ott, ahol a do ku men tu mok át vé tel rõl, el fo ga dás ról,

al kal ma zás ról stb. szól nak. Min dig ér de mes fi gyel ni azok ra a szö veg ré szek re, ahol az

egye te mi au to nó mi á ról, a kol lé gák bí rá la tá ról (peer review), a mi nõ ség biz to sí tás el já -

rá sa i ról stb. van szó. Eze ken a he lye ken a for dí tók – ese ten ként ter mé sze tes nek vé ve

a ha zai po li ti kai gya kor la tot – be tol da nak, ki egé szí te nek, át ér tel mez nek. 

Ta nul sá gos a stilus és a szó hasz ná lat vál to zá sa, mert a do ku men tu mok szer zõ i -

nek és el fo ga dó i nak út ke re sé sé rõl és kompromisszmairól árul kod nak. Így pél dá ul a

fel sõ ok ta tás sza ka szo lá sá ról szó ló el kép ze lé sek vál to zá sa a Sor bonne -i do ku men -

tum tól a Bo lo gnai Nyi lat ko za tig és to vább; az „eu ró pai fel sõ ok ta tá si tér ség” el ne ve zé -
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sé nek vál to zá sai kü lön bö zõ kap cso ló dó do ku men tu mok ban (area, a. m. „te rü let,

kör zet”; space, a. m. „tér” föld raj zi, fi zi kai ér te lem ben); a ma gyar for dí tás óha tat lan

fer dí té sei (pél dá ul két vagy há rom sza kasz), ame lyek el lep le zik a Sor bonne -i dek la -

rá ció és a Bo lo gnai Nyi lat ko zat kö zöt ti lé nye gi kü lönb sé ge ket – nem is szól va az eu ró -

pai egye tem ala pí tó ok ira tá nak szánt Mag na Char tá ról. 

Vé gül, de nem utol só sor ban be szé des a „ká non”, me lyet a po li ti ka csi ná lók má -

ra ki ala kí tot tak. Eb be öt „nyi lat ko zat” tar to zik be le, ha son ló cím mel és stilusban

for dít va, mint ha egy más ra épül né nek. Ho lott a tö rés a Bo lo gnai Nyi lat ko zat és a to -

váb bi köz le mé nyek kö zött nyil ván va ló, és to váb bi ér tel me zés re vár. Rej tett üze ne -

tei ré vén egy re töb bet tud ha tunk meg azok ról az ár nyék szer ve ze tek rõl, ame lyek a

fel sõ ok ta tás re form ját moz gat ják ma az Eu ró pai Uni ón be lül és kí vül.

Két do ku men tum pe dig mint ha el fe lej tõ dött vol na. Ezek az „apok rif iratok“,

hogy is mét a hu ma nis tá kat idéz zük. Nem vé let le nül. A Sor bonne -i Kö zös Nyi lat ko za tot
lát ha tó an olyas va la ki ír ta, aki az ame ri kai egye te me ket tar tot ta szem elõtt, két sza -

ka szú vá (kez dõ – ha la dó) akar va át szer vez ni az eu ró pai egye te me ket is. En nél fon -

to sabb, hogy az egye sült Eu ró pa négy meg ha tá ro zó ok ta tá si kor mány za ta ab ban ál la -

po dott meg: kö zös egye te mi kör ze tet ala kí ta nak, ame lyen be lül az eu ró pai

elit ok ta tást va ló sí ta nák meg. A ké sõb bi do ku men tu mok er rõl az egy ko ri szán dék ról

– egy mag-Eu ró pa ki ala kí tá sá ról az Uni ón be lül – hall gat nak, il let ve ép pen ség gel

ezt a szán dé kot pró bál ják meg elõz ni. 

A má sik el fe le dett vagy hall ga tás ra ítélt do ku men tum az eu ró pai egye tem

Mag na Char tá ja. Mind ke let ke zé sé ben, mind hang vé tel ében szö ges el len té te an -

nak, ami utá na kö vet ke zett. Ezt az eu ró pai rek to rok sa ját kez de mé nye zé sük re fo -

gad ták el és ír ták alá; kö vet ke zés képp az egye tem au to nó mi á já nak be lõ le ki ára dó

szel le mi sé ge hi te le sebb és ere de tibb, mint a ké sõbb kor mány za ti do ku men tu mok.

Ez utób bi ak kor mány za ta ik ra és ár nyék szer ve ze te ik re hi vat koz nak – a Mag na Char ta

rek to rai ön ma guk ra és egye te me ik re. A kor mány za ti do ku men tu mok szá má ra az

egye tem esz köz az Eu ró pa, Ázsia és Ame ri ka kö zöt ti vi lág mé re tû ver seny ben. A Mag na

Char ta írói és alá írói szá má ra az egye tem „au to nóm in téz mény a tár sa dal mak

középpontjában… Ah hoz, hogy ki elé gít se az õt kö rül ve võ vi lág igé nye it, ku ta tá sa és

ok ta tá sa mo rá li san és in tel lek tu á li san füg get len kell le gyen min den po li ti kai au to ri -

tás tól és gaz da sá gi ha ta lom tól.”

A kö vet ke zõk ben a do ku men tu mok ún. „hi va ta los for dí tá sa it” sa ját át iga zí tá -

sunk ban ad juk köz re.* A mun kát a Deb re ce ni Egye tem ne ve lés tu do má nyi dok to ri

prog ram já nak kö vet ke zõ hall ga tói vé gez ték: Csor dás An na má ria, Fe ke te Ilo na, Ga ra mi
Eri ka, Nyi las Il di kó, Szir mai Eri ka, Ta kács Ta ma ra, Tor nyi Zsu zsa, Vargáné Nagy Ani kó.
A kom men tá ro kat és új ra for dí tá so kat Koz ma Ta más szer kesz tet te. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 

* A dokumentumok forrása megtalálható a bevezető tanulmányban.
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Mag na Char ta Universitatum, 1988

Bo lo gna, 1988. szep tem ber 18. 

BE VE ZE TÉS

Az eu ró pai egye te mek alul írott rek to rai, akik a leg õsibb eu ró pai egye tem ki len ce dik

cen te ná ri u ma al kal má ból, négy év vel az Eu ró pai Kö zös ség or szá gai kö zöt ti ha tá rok

vég le ges meg szün te té se elõtt, Eu ró pa va la men  nyi né pe ki szé le se dõ együtt mû kö dé -

sét re mél ve Bo log ná ban ös  sze gyûl tünk – ab ban a hit ben, hogy a né pek nek és ál la -

mok nak min den ed di gi nél job ban fel kell is mer ni ük az egye te mek sze re pét egy át -

ala ku ló és egy re nem zet kö zib bé vá ló tár sa da lom ban. Úgy vél jük, hogy

1. en nek az év ez red nek a vé gén az em be ri ség jö võ je nagy mér ték ben függ a kul tu -

rá lis, tu do má nyos és mû sza ki fej lõ dés tõl; és hogy ez a fej lõ dés a kul tú ra, a tu dás

és a ku ta tás köz pont ja i ban – va gyis az iga zi egye te me ken – kez de mé nye zõ dik;

2. az egye te mek azon fel ada ta, hogy a tu dást a fi a ta labb nem ze dé kek nek to vább -

ad ják, a mai vi lág ban ma gá ban fog lal ja, hogy a tár sa da lom egé szét is szol gál ni uk

kell; és hogy a tár sa da lom kul tu rá lis, szo ci á lis és gaz da sá gi jö võ je ér de ké ben je -

len tõs erõ fe szí té se ket kell ten ni, kü lö nö sen a fo lya ma tos to vább kép zés te rén; 

3. az egye te mek nek a jö võ nem ze dé ke ket és raj tuk ke resz tül má so kat a ter mé -

sze ti kör nye zet és az élet tel jes har mó ni á já nak tisz te let ben tar tá sá ra kell ta ní -

ta ni uk. 

Ezért az eu ró pai egye te mek alul írott rek to rai az ál la mok és a né pek lel ki is me -

re te elõtt ün ne pé lye sen ki hir de tik azo kat az alap el ve ket, ame lyek most és a jö võ -

ben az Egye tem kül de té sét fenn tar ta ni hi va tot tak. 

ALAP EL VEK 

1. Az Egye tem – a föld raj zi hely ze tük és a tör té nel mi ha gyo má nya ik mi att kü -

lön bö zõ tár sa dal ma kon be lül – au to nóm in téz mény, amely ku ta tás sal és ta ní tás sal

ma ga hoz za lét re, vizs gál ja meg, ér té ke li és ad ja to vább a kul tú rát. Hogy ki elé gít -

hes se a kö rü löt te lé võ vi lág szük ség le te it, ku ta tá sa és ta ní tá sa mo rá li san és in tel -

lek tu á li san füg get len kell le gyen min den po li ti kai au to ri tás tól és gaz da sá gi erõ tõl. 

2. Az Egye tem ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé ge el vá laszt ha tat lan kell le gyen,

ha el akar juk ke rül ni, hogy az ok ta tás el ma rad jon a tár sa da lom vál to zó igé nye i tõl és

szük ség le te i tõl, va la mint a tu do má nyos is me re tek fej lõ dé sé tõl. 
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3. A ku ta tás, az ok ta tás, a kép zés sza bad sá ga az egye te mek éle té nek alap el ve;

az ál lam ha ta lom nak és az egye te mek nek sa ját il le té kes sé gü kön be lül biz to sí ta ni uk

kell en nek az alap ve tõ kö ve tel mény nek a tisz te let ben tar tá sát. 

A tü rel met len sé get el uta sí tó, a pár be széd re min dig kész Egye tem a ta ná rok és

di á kok együtt mû kö dé sé nek ki vé te le zett he lye. A ta ná ro ké, akik ké pe sek is me re te ik

át adá sá ra, és ren del kez nek mind azon esz kö zök kel, ame lyek tu dá suk ku ta tás sal és

in no vá ci ó val va ló to vább fej lesz té sé hez szük sé ge sek; a di á ko ké, akik jo go sul tak, al -

kal ma sak és ké szek is me re te ik gya ra pí tá sá ra. 

4. Az Egye tem az eu ró pai hu ma nis ta ha gyo má nyok le té te mé nye se, fo lya ma to -

san tö rek szik az egye te mes is me re tek meg szer zé sé re, kül de té sé nek tel je sí té se ér -

de ké ben nem vesz tu do mást föld raj zi vagy po li ti kai ha tá rok ról, és hang sú lyoz za a

kul tú rák köl csö nös is me re té nek és köl csön ha tá sá nak pa ran cso ló szük sé ges sé gét. 

ESZ KÖ ZÖK 

E cé lok el éré se ha té kony, ko runk fel tét ele i hez il lesz ke dõ esz kö zö ket kö ve tel. 

1. Hogy meg õriz hes sük a ku ta tás és ok ta tás sza bad sá gát, a sza bad ság meg õr zé sé -

nek esz kö ze it az egye te mi kö zös ség min den tag ja szá má ra el ér he tõ vé kell ten -

ni. 

2. Az ok ta tók al kal ma zá sa kor és jog ál lá suk meg ha tá ro zá sa kor azt az el vet kell kö -

vet ni, hogy az ok ta tás el vá laszt ha tat lan a ku ta tás tól. 

3. Min den egye tem nek – a he lyi kö rül mé nyek re te kin tet tel – gon dos kod nia kell

ar ról, hogy hall ga tó i nak sza bad sá ga véd ve le gyen; és hogy hall ga tói le he tõ sé get

(concessions) kap ja nak ar ra, hogy azt a kul tú rát és kép zett sé get sze rez hes sék

meg, ame lyet ön ma guk vá lasz tot tak. 

4. Az egye te mek – kü lö nös kép pen Eu ró pá ban – alap ve tõ nek tart ják a tu dás ál lan -

dó fej lõ dé se szem pont já ból a köl csö nös in for má ció- és do ku men tá ció cse rét, va -

la mint a ta nul má nyok elõ re ha la dá sát szol gá ló kö zös pro jek te ket. 

Ezért – akár csak tör té nel mük leg ko ráb bi éve i ben – bá to rít ják az ok ta tók és

hall ga tók mo bi li tá sát. To váb bá (a nem ze ti dip lo mák kal szem be ni elõ í té let nél kül)

olyan ál ta lá nos gya kor la tot fon tol gat nak, amely egyen ér té kû nek te kin ti a stá tu so -

kat, cí me ket, vizs gá kat és az ösz tön dí jak el nyer he tõ sé gét. Mind ezek ugyan is alap -

ve tõk ah hoz, hogy az egye tem a mai kö rül mé nyek kö zött tel je sít hes se hi va tá sát. 

Az alá író rek to rok egye te mük ne vé ben kö te le zik ma gu kat a kö vet ke zõk re.

Min den le he tõt meg tesz nek, ami raj tuk áll, és min den ál la mot, va la mint az il le té -

kes transz na ci o ná lis szer ve ze te ket ar ra ösz tön zik, hogy buz gón igye kez ze nek e

Mag na Char ta po li ti ká ját meg je le ní te ni. Hi szen e Mag na Char ta az egye te mek egy -

han gú, sza ba don meg ha tá ro zott és ki nyil vá ní tott óha ját fe je zi ki.
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Sor bonne -i Kö zös Nyi lat ko zat, 1988

Fran cia or szág, Né met or szág, Olasz or szág és az Egye sült Ki rály ság il le té kes mi nisz te re i nek
kö zös nyi lat ko za ta az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer épít mé nyé nek har mo ni zá lá sá ról

Sor bonne, Pá rizs, 1998. má jus 25.

Az eu ró pai fo lya mat leg utóbb rend kí vül fon tos lé pé sek kel ha ladt elõ re. Bár -

men  nyi re fon to sak le gye nek is azon ban ezek a lé pé sek, nem fe led het jük, hogy Eu -

ró pa nem csak az eurót, a ban ko kat és a gaz da sá got je len ti; je len te nie kell a tu dás

Eu ró pá ját is. Kon ti nen sünk in tel lek tu á lis, kul tu rá lis, tár sa dal mi és tech ni kai jel lem -

zõ it is erõ sí te nünk kell, és épí te nünk kell rá juk. E jel lem zõ ket nagy mér ték ben for -

mál ták Eu ró pa egye te mei, és to vább ra is köz pon ti sze re pet ját sza nak a fej lõ dés ben.

Az egye te mek Eu ró pá ban szü let tek mint egy hét száz öt ven év vel ez elõtt. A mi

or szá ga ink di cse ked het nek a legrélgibb egye te mek kö zül né hán  nyal, és ezek fon tos

év for du ló kat ün ne pel nek, mint pél dá ul ma Pá rizs egye te me. Egy kor a hall ga tók és

az ok ta tók sza ba don jö het tek-me het tek, és Eu ró pa-szer te gyor san ter jeszt het ték a

tu dást. Ma nap ság azon ban a hall ga tók több sé ge anél kül vé gez, hogy akár csak be le -

kós tolt vol na kül föl di rész ta nul má nyok ba. 

Olyan kor szak hoz kö ze le dünk, amely je len tõs vál to zást hoz majd az ok ta tás és

a mun ka föl té te le i ben; olyan kor szak hoz, amely ben az élet pá lyák di ver zi fi ká lód nak,

és amely ben az élet hos  szig ta nu lás és föl ké szü lés egy ér tel mû kö te le zett ség gé vá lik.

Tar to zunk hall ga tó ink nak – át fo gó an pe dig tár sa dal munk nak – az olyan fel sõ ok ta tá si

rend szer rel, amely a leg jobb le he tõ sé get nyújt ja ah hoz, hogy min den hall ga tó ke res -

se és meg is ta lál ja azt a te rü le tet, ahol a leg ki vá lóbb. 

Nyi tott tér a fel sõ fo kú ta nu lás elõtt Eu ró pá ban – ez sok ér té ket hor doz és szé -

les táv la to kat nyit. Egy fe lõl ter mé sze te sen tisz te let ben kell tar ta nunk kü lön bö zõ -

sé ge in ket; más fe lõl azon ban foly ton azon kell mun kál kod nunk, hogy el há rít suk a

kor lá to kat. A ta ní tás és ta nu lás olyan ke re te it kell ki ala kí ta nunk, ame lyek kön  nyí tik

a mo bi li tást, és egy re szo ro sab bá te szik az együtt mû kö dést. 

Fel sõ ok ta tá sunk nem zet kö zi el is mert sé ge és ki tû nõ adott sá gai szo ro san ös  sze -

füg ge nek e rend sze rek kül sõ és bel sõ át te kint he tõ sé gé vel. Úgy tû nik, olyan rend -

szer kezd ki bon ta koz ni, amely nek két fõ – kez dõ (undergraduate) és vég zõ (graduate) –

sza ka sza van, és ame lyet már nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban is egyen ér té kû nek le -

het te kin te ni. 
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E rend szer ere de ti sé ge és ru gal mas sá ga jó részt el ér he tõ lesz a kreditek (mint

pél dá ul az eu ró pai kredit transz fer rend szer) és a sze mesz te rek al kal ma zá sá val. Ez

te szi majd le he tõ vé az ös  sze gyûj tött kreditek el is mer te té sét azok nak, akik kü lön -

bö zõ eu ró pai egye te me ken kí ván ják ta nul má nya i kat meg kez de ni vagy foly tat ni,

hogy éle tük so rán min dig a kel lõ idõ ben sze rez ze nek vég zett sé get (degree). Hi szen a

hall ga tó – élet pá lyá ja bár mely sza ka szán és a leg kü lön bö zõbb hát tér rel is – be kell

tud jon lép ni az egye tem vi lá gá ba. 

A kez dõk (undergraduates) szé les prog ram vá lasz té kot kell kap ja nak, ide ért ve a

multidiszciplináris ta nul má nyok le he tõ sé gét, a nyel vek ben va ló jár tas sá got és az új

in for má ció tech no ló gia al kal ma zá sá nak ké pes sé gét is. 

Hogy fel sõ ok ta tá si sé mánk min den ki elõtt vi lá gos sá vál jék, nem zet kö zi leg is el

kell is mer tet nünk az el sõ sza kasz ban meg sze rez he tõ vég zett sé get mint egy faj ta

hasz nál ha tó mi nõ sí tést. 

A vég zõ sza kasz ban (graduate cycle) a rö vi debb mes ter kép zés (master’s degree) és a

hos  szabb dok to ri kép zés (doctor’s degree) kö zött le het ne vá lasz ta ni, egy más kö zöt ti

át já rás sal. Mind két kép zés ben (graduate degree) kel lõ hang súlyt kap na a ku ta tás és az

önál ló mun ka. 

A hall ga tó kat mind a kez dõ, mind pe dig a vég zõs szin ten (level) ar ra buz dí ta -

nák, hogy leg alább egy sze mesz tert kül föl di egye te me ken tölt se nek. Ugyan ak kor

több ok ta tó nak és ku ta tó nak kel le ne ha zá ján kí vü li eu ró pai or szá gok ban dol goz nia.

Tel jes egé szé ben al kal maz ni kell az Eu ró pai Unió már is gyor san nö võ tá mo ga tá sát

ar ra, hogy a hall ga tók és az ok ta tók mo bi lak tud ja nak len ni. 

A leg több or szág, és nem csak Eu ró pá ban, rá éb redt az ilyen fej lesz tés szük sé -

ges sé gé re. Ilyen értelmben kap cso lód tak be a szé les kö rû gon dol ko dás ba az eu ró pai

rek to rok és egye te mi el nö kök kon fe ren ci ái, va la mint or szá ga ink szak ér tõi cso port jai

és egye te mi em be rei (academics).
A múlt év ben egyez ményt fo gad tunk el Lis  sza bon ban az eu ró pai fel sõ ok ta tás -

ban szer zett tu do má nyos mi nõ sí té sek el is me ré sé rõl. Az egyez mény egy sor alap ve tõ

ki kö tést fo gal ma zott meg, mi köz ben el fo gad ta, hogy egyes or szá gok még job ban ki -

dol go zott sé má ban ál la pod has sa nak meg. Tu do má sul vé ve ezt az ered ményt, épít -

he tünk rá és to vább is me he tünk. Már is van ala punk ar ra, hogy bi zo nyos fel sõ fo kú

szak mai vég zett sé ge ket (degrees for professional purposes) az Eu ró pai Unió meg fe le lõ

irány el ve it kö vet ve köl csö nö sen el is mer hes sünk. 

Kor má nya ink nak azon ban to vább ra is fon tos sze re pük van e cé lok el éré sé ben.

Tá mo gat ni uk kell a meg szer zett tu dá sok mi nõ sí té sét és a meg fe le lõ vég zett sé gek

el is me ré sét. Mind er re to váb bi egye tem kö zi meg ál la po dá sok kez de mé nye zé sé vel tö -

rek szünk. Vég zett sé ge ink és ta nul má nyi sza ka sza ink át fo gó ke re té nek elõ re mu ta tó

har mo ni zá lá sa úgy ér he tõ el, ha erõ sít jük a már meg lé võ ta pasz ta la to kat, a kö zös dip lo -

má kat, az út tö rõ kez de mé nye zé se ket és a pár be szé det va la men  nyi érin tett kö zött. 

Ezen nel kö te lez zük ma gun kat, hogy bá to rít juk a kö zös ér tel me zés ke re tét, ja -

vít juk a kül sõ el is mer te tést, és kez de mé nyez zük a hall ga tók mo bi li tá sát és mun ká -

ban va ló al kal maz ha tó sá gát. A pá ri zsi egye tem fönn ál lá sá nak év for du ló ja, ame lyet
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ma itt, a Sor bonne -on ün nep lünk, egye dül ál ló al ka lom ar ra, hogy be le kezd jünk a

vál lal ko zás ba – meg al kos suk a fel sõ ok ta tás egy olyan eu ró pai te rü le tét (a European
area of higher education), ahol a nem ze ti iden ti tá sok és a kö zös ér de kek együtt tud nak

mû köd ni, és erõ sí tik egy mást Eu ró pa, a hall ga tók, még ál ta lá no sab ban pe dig Eu ró pa

pol gá rai ja vá ra. Föl hív juk az unió töb bi tag or szá ga it és más eu ró pai or szá go kat, hogy

csat la koz za nak hoz zánk e cél ér de ké ben. Föl hí vunk min den eu ró pai egye te met,

hogy – pol gá ra i nak min dig meg újí tott és nap ra kész ok ta tá sá val – szi lár dít sák meg

Eu ró pa he lyét a vi lág ban.
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Bo lo gnai Nyi lat ko zat, 1999

Bologna, 1999. június 19.

AZ EU RÓ PAI OK TA TÁ SI MI NISZ TE REK KÖ ZÖS 

NYI LAT KO ZA TA

Az utób bi évek rend kí vü li vív má nya i nak kö szön he tõ en az eu ró pai fo lya mat egy re

nö vek võ fon tos sá gú, az éle tet tény le ge sen be fo lyá so ló re a li tás sá vált az Eu ró pai

Unió és an nak pol gá rai szá má ra. A ki tá gu ló le he tõ sé gek és a töb bi eu ró pai or szág gal

mé lyü lõ kap cso la tok en nek a re a li tás nak szé le sebb di men zi ót köl csö nöz nek. Mind -

emel lett ta núi le he tünk a po li ti kai és az aka dé mi ai vi lág ban, va la mint a köz vé le -

mény ben an nak a nö vek võ tu da tos ság nak, amely egy tel je sebb és ki szé le se dõ Eu ró pa

meg ala pí tá sá ra vo nat ko zik, amely fel épí ti és fo ko za to san erõ sí ti in tel lek tu á lis, kul -

tu rá lis, szo ci á lis, tu do má nyos és tech no ló gi ai di men zi ó it.

A Tu dás Eu ró pá ja ma már szé les kö rû en el is mert, nél kü löz he tet len ele me a

tár sa dal mi és em be ri fej lõ dés nek, az eu ró pai pol gá ri lét meg szi lár dí tá sá nak és gaz -

da go dá sá nak. Olyan el ha nya gol ha tat lan kom po nens, amely le he tõ vé te szi, hogy a

pol gá rok el sa já tít has sák azo kat a leg fon to sabb tu laj don sá go kat, ame lyek ál tal ké pes sé

vál nak ar ra, hogy a kö zös ér té kek vál la lá sá val és a kö zös tár sa dal mi és kul tu rá lis tér -

hez va ló tar to zás tu da tos sá gá val szem be néz ze nek a kö zel gõ új év ez red ki hí vá sa i val.

Ma már ál ta lá no san el is mert az ok ta tás és az ok ta tás ban tör té nõ együtt mû kö -

dés fon tos sá ga egy sta bil, bé kés és de mok ra ti kus tár sa da lom ki fej lesz té sé ben és

meg erõ sí té sé ben, kü lö nös te kin tet tel Dél ke let-Eu ró pa hely ze té re.

Az 1998. má jus 25-i Sor bonne -i Nyi lat ko zat, me lyet ezek a meg fon to lá sok tá -

masz ta nak alá, hang sú lyoz za az egye te mek köz pon ti sze re pét Eu ró pa kul tu rá lis di -

men zi ó i nak ki fej lesz té sé ben. A nyi lat ko zat ha tá ro zot tan ál lást fog lal az eu ró pai fel -

sõ ok ta tá si te rü let lét re ho zá sa mel lett, amely kulcs té nye zõ a pol gá rok mo bi li tá sá nak

és el he lyez ke dé sé nek elõ se gí té sé ben, va la mint az eu ró pai kon ti nens ál ta lá nos fej -

lesz té sé ben.

Szá mos eu ró pai or szág el fo gad ta a fel ké rést, hogy el kö te lez ze ma gát a nyi lat ko -

zat ban ki tû zött cé lok mel lett, alá ír va azt, vagy ki fe jez ve el vi egyet ér tés ét ve le. Az

utób bi idõ ben Eu ró pá ban kez de mé nye zett szá mos fel sõ ok ta tá si re form bi zo nyí tot ta

sok kor mány zat tett re kés zség ét. 

Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek el fo gad ták a ki hí vást, és fõ sze re pet vál -

lal tak az eu ró pai fel sõ ok ta tá si te rü let (area) ki ala kí tá sá ban, szem elõtt tart va az

1988-as bo lo gnai Mag na Char ta Universitatum-ban le fek te tett alap ve tõ el ve ket is.

Mind ez a le he tõ leg fon to sabb, mi vel az egye te mek füg get len sé ge és au to nó mi á ja
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biz to sít ja a fel sõ ok ta tá si és a tu do má nyos ku ta tá si rend sze rek fo lya ma tos al kal maz -

ko dá sát a vál to zó szük ség le tek hez, a tár sa da lom igé nye i hez és a tu do má nyos is me -

re tek fej lõ dé sé hez. 

A fo lya mat he lyes irány ban, ér tel mes cé lok kal in dult. A fel sõ ok ta tá si rend sze -

rek fo ko zot tabb ös  sze egyez tet he tõ sé gé nek és ös  sze ha son lít ha tó sá gá nak meg va ló sí -

tá sa mind azo nál tal fo lya ma tos el kö te le zett sé get igé nyel. Ezt a fo lya ma tot konk rét

in téz ke dé sek meg té te lé vel tá mo gat nunk kell, hogy tény le ges ha la dást ér jünk el. A

jú ni us 18-án meg tar tott ülés, ame lyen or szá ga ink mind egyi ké nek szak ér tõi és tu dó -

sai vet tek részt, na gyon hasz nos ja vas la to kat tett elénk a kez de ti lé pé sek re vo nat -

ko zó an.

Rész le te i ben is fi gyel met kell for dí ta nunk az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer

nem zet kö zi ver seny ké pes sé gé nek fo ko zá sá ra. Bár mely ci vi li zá ció élet ké pes sé ge és

ha té kony sá ga az zal a vonz erõ vel mér he tõ, ame lyet kul tú rá ja más or szá gok szá má ra

gya ko rol. Gon dos kod nunk kell ar ról, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tá si rend szer vi lág mé -

re tek ben rend kí vü li kul tu rá lis és tu do má nyos ha gyo má nya ink hoz ha son ló mér té kû

vonz erõt gya ko rol jon.

Mi köz ben meg erõ sít jük el ha tá ro zá sun kat a Sor bonne -i Nyi lat ko zat ban le fek te -

tett ál ta lá nos el vek el kö te le zett tá mo ga tá sá ra, hoz zá kez dünk ah hoz, hogy fel sõ ok ta -

tá si po li ti kán kat rö vid idõn be lül, de min den kép pen a har ma dik év ez red el sõ év ti -

zed ében ko or di nál juk an nak ér de ké ben, hogy az aláb bi olyan cé lo kat el ér jük,

ame lyek nek el sõ ren dû fon tos sá got tu laj do ní tunk az eu ró pai fel sõ ok ta tá si te rü let ki -

ala kí tá sá ban és az eu ró pai fel sõ ok ta tás elõ moz dí tá sá ban vi lág szer te. 

• A kön  nyen ért he tõ és ös  sze ha son lít ha tó fo ko za tok rend sze ré nek el fo ga dá sa

(adoption), -– dip lo ma mel lék let al kal ma zá sá val is – an nak ér de ké ben, hogy elõ -

se gít sük az eu ró pai pol gá rok el he lyez ke dé si le he tõ sé ge it és az eu ró pai fel sõ ok -

ta tá si rend szer nem zet kö zi ver seny ké pes sé gét. 

• Olyan rend szer el fo ga dá sa, amely alap ve tõ en két fõ sza ka szon, kez dõ (under-
graduate) és vég zõ (graduate) sza ka szon alap szik. A má so dik sza kasz ba lé pés

meg kell kö ve tel je az el sõ, leg alább há rom évig tar tó sza kasz ta nul má nya i nak

si ke res tel je sí té sét. Az el sõ sza kasz vé gén el nyert fo ko zat mint meg fe le lõ ké -

pe sí tés kell re le váns le gyen az eu ró pai mun ka erõ pi a con. A má so dik sza kasz nak

pe dig ma gisz te ri vagy dok to ri fo ko zat hoz kell ve zet nie, akár csak szá mos eu ró -

pai or szág ban. 

• Kreditrendszer – mint ami lyen az ECTS-rendszer – el fo ga dá sa, amely a leg -

meg fe le lõbb mó don elõ se gí ti a leg szé le sebb hall ga tói mo bi li tást. Le gyen le he -

tõ ség a kreditek meg szer zé sé re fel sõ ok ta tá son kí vü li, pél dá ul az élet hos  szig va ló

ta nu lás ke re tei kö zött, fel té ve, hogy azt fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek is el fo gad ják.

• Se gít sük az egyen lõ esé lyek kel meg va ló su ló mo bi li tást a tény le ges aka dá lyok

le küz dé sé vel, kü lö nös fi gye lem mel: 

o a hall ga tók ra, hogy hoz zá jus sa nak a ta nu lás hoz, a gya kor lás hoz és az eh hez

kap cso ló dó szol gál ta tá sok hoz, 

o a ta ná rok ra, ku ta tók ra és ad mi niszt ra tív dol go zók ra, hogy azt az idõt, ame -

lyet ku ta tás sal, ok ta tás sal és gya kor lat tal eu ró pai kon tex tus ban [más eu ró pai

or szág ban – a ford.] töl te nek, el is mer jék és va lo ri zál ják ne kik anél kül, hogy

tör vé nyes jo ga ik sé rül né nek. 

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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• A mi nõ ség biz to sí tás te rü le tén az ös  sze ha son lít ha tó kri té ri u mo kon és mód sze -

re ken ala pu ló eu ró pai együtt mû kö dés ki ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa. 

• A fel sõ ok ta tás szük sé ges eu ró pai vo nat ko zá sa i nak tá mo ga tá sa, kü lö nö sen a tan -

tárgy fej lesz tés sel, in téz mény kö zi ko ope rá ci ó val, mo bi li tá si le he tõ sé gek kel és a

ta nul má nyok ra, a gya kor la ti kép zés re és a ku ta tás ra vo nat ko zó in teg rált prog ra -

mok kal.

In téz mé nyi kom pe ten ci á ink ke re tén be lül, de kel lõ te kin tet tel a kul tú rák,

nyel vek, nem ze ti ok ta tá si rend sze rek sok fé le sé gé re és az egye te mi au to nó mi á ra,

azért vál lal juk ezek nek a ki tû zött cé lok nak a meg va ló sí tá sát, hogy meg szi lár dít suk a

fel sõ ok ta tás eu ró pai te rü le tét. E cél ból tö rek szünk a kor mány kö zi kap cso la tok ki -

ala kí tá sá ra és fej lesz té sé re az ös  szes eu ró pai, a fel sõ ok ta tás sal kap cso lat ban ál ló

nem kor mány za ti szer ve zet tel együtt mû kö dés ben. Azt vár juk, hogy az egye te mek

is mét azon nal és po zi tí van re a gál nak ja vas la ta ink ra, és ak tí van hoz zá já rul nak cél ki -

tû zé se ink si ke res meg va ló sí tá sá hoz.

Meg gyõ zõ dé sünk, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tá si te rü let ki for má lá sa fo lya ma tos

tá mo ga tást, ér té ke lést és a fo lya ma to san fel lé põ szük ség le tek ál lan dó adap tá ci ó ját

igény li, ezért el ha tá roz tuk, hogy két év múl va is mét ta lál ko zunk ab ból a cél ból, hogy

ér té kel jük az el ért ered mé nye ket, és meg ha tá roz zuk az újabb lé pé sek irá nyát. 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Prágai közlemény, 2001
Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let fe lé

Köz le mény a fel sõ ok ta tás ért fe le lõs eu ró pai mi nisz te rek ta lál ko zó já ról,
Prá ga, 2001. má jus 19.

Két év vel a Bo lo gnai Nyi lat ko zat és há rom év vel a Sor bonne -i Nyi lat ko zat el fo ga dá sa

után a fel sõ ok ta tás ért fe le lõs eu ró pai ok ta tá si mi nisz te rek – akik 32 or szá got kép vi -

sel nek – ta lál koz tak Prá gá ban, hogy át te kint sék a fo lya mat ed di gi ered mé nye it, és

hogy meg ha tá roz zák az el kö vet ke zõ évek re vo nat ko zó fej lõ dés irá nyát és pri o ri tá sa it.

A mi nisz te rek új ból meg erõ sí tet ték el kö te le zett sé gü ket az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Te rü let 2010-re tör té nõ ki ala kí tá sá nak cél ja mel lett. Az, hogy a ta lál ko zó hely szí né ül

Prá gát vá lasz tot ták, azon aka ra tuk nak a szim bó lu ma, hogy az Eu ró pai Unió ki bõ ví -

té sé nek fé nyé ben egész Eu ró pát be von ják e fo lya mat ba.

A mi nisz te rek üd vö zöl ték és meg vi tat ták a szak ér tõi cso port meg bí zá sá ból ké -

szült „A Bo lo gnai Fo lya mat elõ re ha la dá sa” c. je len tést, és úgy ta lál ták, hogy a Bo lo gnai

Nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott cé lok szé les kö rû el fo ga dás ra ta lál tak, azo kat a leg -

több alá író, csak úgy, mint az egye te mek és más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a fel sõ -

ok ta tás fej lesz té sé nek ki in du lá sa ként al kal maz zák. A mi nisz te rek új ból meg erõ sí -

tet ték, hogy a mo bi li tás elõ moz dí tá sa ér de ké ben tett erõ fe szí té se ket foly tat ni kell

an nak ér de ké ben, hogy a hall ga tók nak, ok ta tók nak, ku ta tók nak és ad mi niszt ra tív

dol go zók nak egy aránt elõ nyük szár maz zon az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let gaz dag -

sá gá ból, an nak de mok ra ti kus ér ték eke i bõl, a kul tú rák, a nyel vek és a fel sõ ok ta tá si

rend sze rek sok szí nû sé gé bõl.

A mi nisz te rek fi gye lem be vet ték az eu ró pai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek már ci us

29–30-án tar tott salamancai kon fe ren ci á já nak, va la mint az eu ró pai hall ga tók már ci us

24–25-én tar tott gö te bor gi kon fe ren ci á já nak az aján lá sa it, és el is me rés sel szól tak az

Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (European University Association – EUA), il let ve az Eu ró -

pai Hall ga tók Nem ze ti Uni ó i nak (National Unions of Students in Europe – ESIB) a bo -

lo gnai fo lya mat ban va ló ak tív rész vé te lé rõl. Mél tá nyol tak to váb bá szá mos egyéb

kez de mé nye zést, me lyek a fo lya mat to vább vi te lé re irá nyul nak. A mi nisz te rek fi gye -

lem re mél tó nak ta lál ták az Eu ró pai Bi zott ság épí tõ jel le gû se gít sé gét is.

A mi nisz te rek meg ál la pí tot ták, hogy a leg több or szág in ten zí ven és szé les kö -

rû en fog lal ko zott a Nyi lat ko zat ban ja va solt te en dõk kel az ok le ve lek struk tú rá ját il -

le tõ en. Kü lö nös kép pen nagy ra ér té kel ték a mi nõ ség biz to sí tás te rén vég zett mun ka

elõ re ha la dá sát. A mi nisz te rek el is mer ték az együtt mû kö dés szük sé ges sé gét a nem -
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ze te ken át íve lõ ok ta tás ki hí vá sa i ra adan dó vá la szok te rén, to váb bá az élet hos  szig

tar tó ta nu lás pers pek tí vá já nak szük sé ges sé gét az ok ta tás ban.

TO VÁB BI TE VÉ KENY SÉ GEK A BO LO GNAI FO LYA MAT 

HAT CÉL KI TÛ ZÉ SÉ VEL KAP CSO LAT BAN

Amint a Bo lo gnai Nyi lat ko zat meg fo gal maz za, a mi nisz te rek is meg ál la pí tot ták: az

Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let lét re ho zá sa a fel té te le an nak, hogy az eu ró pai fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nyek von ze re je és ver seny ké pes sé ge nö ve ked jék. Tá mo gat ták azt a

gon do la tot, hogy a fel sõ ok ta tást mint köz jót kell te kin te ni, amely köz fel adat és a jö -

võ ben is az ma rad, to váb bá, hogy a hall ga tók tel jes jo gú tag jai a fel sõ ok ta tá si kö zös -

ség nek. E né zõ pont ból te kint ve, a mi nisz te rek a fo lya mat foly ta tá sá ról a kö vet ke zõ -

kép pen nyi lat koz tak.

KÖN  NYEN ÁT TE KINT HE TÕ ÉS ÖS  SZE HA SON LÍT HA TÓ DIP LO MÁ KAT

ADÓ KÉP ZÉ SI REND SZER EL FO GA DÁ SA (adopt)

A mi nisz te rek nyo ma ték kal bá to rí tot ták az egye te me ket és más fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nye ket ar ra, hogy ki hasz nál ják a nem ze ti tör vény ke zés és az eu ró pai szin tû esz -

kö zök nyúj tot ta le he tõ sé gek nek az ös  szes elõ nye it a rész ta nul má nyok, ok le ve lek és

más vég zett sé gek tu do má nyos és szak mai el is me ré se te rén an nak ér de ké ben, hogy

az ál lam pol gár ok vég zett sé ge i ket, ké pes sé ge i ket és szak ér tel mü ket az Eu ró pai Fel -

sõ ok ta tá si Te rü le ten min de nütt hasz nál has sák.

A mi nisz te rek a lé te zõ szer ve ze tek és há ló za tok, mint pél dá ul a NARIC és

ENIC se gít sé gét kér ték a ké pe sí té sek egy sze rû, ha té kony és mél tá nyos el is me ré sé -

nek tá mo ga tá sá hoz in téz mé nyi, nem ze ti és eu ró pai szin ten.

ALAP VE TÕ EN KÉT FÕ SZA KA SZON ALA PU LÓ KÉP ZÉ SI REND SZER 

EL FO GA DÁ SA 

A mi nisz te rek elé ge dett ség gel nyug táz ták, hogy az il le té ke sek fog lal koz tak és meg -

vi tat ták a fo ko za tok nak azt a rend sze rét, amely két fõ sza ka szon, kez dõ és vég zõ

sza ka szon alap szik. Né hány or szág már ma gá é vá tet te ezt a rend szert, és szá mo san

nagy ér dek lõ dés sel fog lal koz nak a kér dés sel. Fon tos meg je gyez ni, hogy sok or szág -

ban le het alap fo ko za tot és ma gisz te ri (mes ter-) fo ko za tot – vagy ez zel ös  sze ha son -

lít ha tó két sza ka szú fo ko za tot – sze rez ni egye te me ken és más fel sõ ok ta tá si in téz -

mény ben is. Az ok le vél meg szer zé sé hez ve ze tõ kép zé sek el té rõ ori en tá ci ó jú ak és

pro fi lú ak le het nek, il let ve kell len ni ük an nak ér de ké ben, hogy hoz zá ido mul ja nak a

sze mé lyes, tu do má nyos és mun ka erõ-pi a ci igé nyek hez, amint azt az alap szin tû kép -

zés rõl szó ló, Hel sin ki ben tar tott sze mi ná ri u mon meg fo gal maz ták (2001 feb ru ár já ban).
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A KREDITRENDSZER KI ALA KÍ TÁ SA

A mi nisz te rek hang sú lyoz ták, hogy a ta nul má nyi, ill. a mi nõ sí tõ el já rá sok na gyobb

fo kú ru gal mas sá gá nak meg te rem té se ér de ké ben fel tét le nül szük sé ges a vég zett sé -

gek ECTS vagy egyéb ECTS-kompatibilis kreditrendszer ál tal tá mo ga tott kö zös

alap ja i nak el fo ga dá sa, biz to sít va mind az át vált ha tó sá got, mind pe dig az ak ku mu lá -

ci ót. Ezek a ren del ke zé sek a köl csö nö sen el is mert mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek kel

együtt elõ fog ják moz dí ta ni a hall ga tók nak az eu ró pai mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be ju -

tá sát, és nö vel ni fog ják az eu ró pai fel sõ ok ta tás ös  sze egyez tet he tõ sé gét, von ze re jét

és ver seny ké pes sé gét. Ilyen kreditrendszer, va la mint a dip lo ma mel lék let (Dip lo ma
Supplement) ál ta lá nos hasz ná la ta tá mo gat ni fog ja a fo lya mat ez irá nyú ha la dá sát.

A MO BI LI TÁS ELÕ SE GÍ TÉ SE

A mi nisz te rek meg erõ sí tet ték, hogy a hall ga tók, ok ta tók, ku ta tók, ad mi niszt ra tív

dol go zók mo bi li tá sá nak elõ se gí té se rend kí vü li fon tos sá gú cél, mint ahogy azt a Bo -

lo gnai Nyi lat ko zat is rög zí ti. Ezért ki fe jez ték a hall ga tók, ok ta tók, ku ta tók és ad mi -

niszt ra tív dol go zók sza bad moz gá sá nak út já ban ál ló aka dá lyok fo lya ma tos meg szün -

te té se irá nyu ló el kö te le zett sé gü ket, to váb bá hang sú lyoz ták a mo bi li tás szo ci á lis

vo nat ko zá sa it. Nyug táz ták az Eu ró pai Kö zös ség prog ram jai ál tal kí nált mo bi li tá si le -

he tõ sé ge ket és az e té ren el ért fej lõ dést, pl. az Eu ró pa Ta nács ál tal tá mo ga tott mo -

bi li tá si cse lek vé si ter vet (Mobility Action Plan), mely nek el in dí tá sá ról Niz zá ban ha tá -

roz tak 2000-ben.

AZ EU RÓ PAI EGYÜTT MÛ KÖ DÉS TÁ MO GA TÁ SA 

A MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS TE RÉN

A mi nisz te rek el is mer ték, hogy a mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek lét fon tos sá gú sze -

re pet ját sza nak a ma gas szín vo nal biz to sí tá sa és a vég zett sé gek ös  sze ha son lít ha tó sá -

gá nak le he tõ vé té te le te rén egész Eu ró pá ban. A mi nisz te rek szo ro sabb együtt mû -

kö dést is szor gal maz tak az el is me ré si és a mi nõ ség biz to sí tá si há ló za tok kö zött.

Hang sú lyoz ták a szo ros eu ró pai együtt mû kö dés és köl csö nös bi za lom szük sé ges sé -

gét a nem ze ti mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek el fo ga dá sa te rén. Szor gal maz ták to váb -

bá, hogy az egye te mek és más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ter jes  szék a si ke res gya -

kor lat pél dá it, és hogy ter vez ze nek el já rá so kat az ér té ke lé si és akk re di tá lá si /

el is me ré si me cha niz mu sok köl csö nös el fo ga dá sá ra. A mi nisz te rek fel hí vást in téz tek

az egye te mek hez és más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hez, nem ze ti ügy nök sé gek hez

és a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tás Eu ró pai Há ló za ta (European Network of Quality
Assurance in Higher Education, ENQA) el ne ve zé sû szer ve zet hez, hogy együtt mû köd ve

más olyan szer ve ze tek kel, me lyek nem tag jai az ENQA-nak, dol goz za nak együtt egy

kö zös re fe ren cia ke ret meg al ko tá sá ban, va la mint ter jes  szék el a meg va ló sí tás leg -

jobb pél dá it.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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AZ EU RÓ PAI DI MEN ZI ÓK TÁ MO GA TÁ SA A FEL SÕ OK TA TÁS BAN

A fel sõ ok ta tás fon tos eu ró pai di men zi ó i nak és a vég zett hall ga tók al kal maz ha tó sá -

gá nak to váb bi erõ sí té se ér de ké ben a mi nisz te rek fel hí vást in téz tek a fel sõ ok ta tá si

ága zat hoz az „eu ró pai” tar tal mú, ori en tá ci ó jú il let ve szer ve zõ dé sû mo du lok, kur zu -

sok és tan ter vek ki dol go zá sá nak ki bõ ví té sé re. Ez kü lö nös kép pen ér vé nyes a mo du lok,

kur zu sok és fo ko za tok tan ter ve i re, ame lye ket kü lön bö zõ or szá gok in téz mé nye i nek

tár su lá sa kí nál, és ame lyek elismert(en) kö zös fo ko za tot (joint degree) ad nak. 

A MI NISZ TE REK KI EMEL TÉK TO VÁB BÁ A KÖ VET KE ZÕ

PON TO KAT

ÉLET HOS  SZIG TAR TÓ TA NU LÁS

Az élet hos  szig tar tó ta nu lás az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let egyik alap ve tõ ele me.

A jö võ tu dás ala pú tár sa da lom ra és gaz da ság ra épü lõ Eu ró pá já ban élet hos  szig tar tó

ta nu lá si stra té gi ák ra van szük ség a ver seny ké pes ség ki hí vá sa i val va ló szem be né zés -

hez, az új tech no ló gi ák al kal ma zá sá hoz, a tár sa dal mi ko hé zió és az egyen lõ esé lyek

nö ve lé sé hez, va la mint az élet mi nõ ség ja ví tá sá hoz.

FEL SÕ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK ÉS HALL GA TÓK

A mi nisz te rek hang sú lyoz ták, hogy az egye te mek nek és más fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek nek, va la mint a hall ga tók nak az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let lét re ho zá sá ba és

for má lá sá ba kom pe tens, ak tív és konst ruk tív part ne rek ként tör té nõ be vo ná sa szük -

sé ges és kí vá na tos. Az in téz mé nyek ta nú bi zony sá got tet tek ar ról, hogy mi lyen nagy

fon tos sá got tu laj do ní ta nak egy kom pa ti bi lis és ha té kony, ugyan ak kor vál to za tos és

adap tál ha tó Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let nek. A mi nisz te rek ar ra is rá mu tat tak,

hogy a mi nõ ség ké pe zi az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü le ten be lü li bi za lom, al kal maz -

ha tó ság, mo bi li tás, kom pa ti bi li tás és a von zó vá té tel alap fel té tel ét. A mi nisz te rek

ki fe jez ték el is me ré sü ket a tu do má nyos mi nõ sé get az al kal maz ha tó ság gal egye sí tõ

ta nul má nyi prog ra mok ki dol go zá sá ért, mely prog ra mok hoz zá já rul nak a tar tós fog lal -

koz ta tás meg va ló sí tá sá hoz, és ki emel ték a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kez de mé nye -

zõ sze re pe fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gét.

A mi nisz te rek meg erõ sí tet ték, hogy a hall ga tók nak részt kell ven ni ük, il let ve

be fo lyá sol ni uk kell az ok ta tás (education) szer ve ze tét és tar tal mát az egye te me ken

és más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben. A mi nisz te rek meg erõ sí tet ték to váb bá a bo lo -

gnai fo lya mat tár sa dal mi di men zi ó ja fi gye lem be vé tel ének szük sé ges sé gét, ami re a

hall ga tók hív ták fel a fi gyel met.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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AZ EU RÓ PAI FEL SÕ OK TA TÁ SI TE RÜ LET VON ZÓ VÁ TÉ TE LÉ NEK 

TÁ MO GA TÁ SA

A mi nisz te rek egyet ér tet tek an nak fon tos sá gá ban, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tást

von zób bá kell ten ni Eu ró pa és a vi lág más ré sze i nek hall ga tói szá má ra. Az eu ró pai

fel sõ ok ta tá si prog ra mok nak a vi lág min den tá ján va ló át te kint he tõ sé gét és ös  sze ha -

son lít ha tó sá gát a ké pe sí té sek kö zös ke re té nek ki dol go zá sá val va la mint ko he rens

mi nõ ség biz to sí tá si és akkreditációs/elismerési me cha niz mu sok meg al ko tá sá val, és a

jobb tá jé koz ta tás ra tö rek vés sel kell fo koz ni.

A mi nisz te rek kü lön hang sú lyoz ták, hogy a fel sõ ok ta tás és a ku ta tás mi nõ sé ge

fon tos meg ha tá ro zó té nye zõ és an nak is kell ma rad nia ab ban, hogy Eu ró pa nem zet -

kö zi vi szony lat ban von zó és ver seny ké pes le gyen. A mi nisz te rek meg egyez tek, hogy

fo ko zot tabb fi gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let mi -

lyen elõ nyök kel szol gál hat a kü lön bö zõ pro fi lú in téz mé nyek és prog ra mok szá má ra.

Ki emel ték az eu ró pai or szá gok kö zöt ti fo ko zott együtt mû kö dés szük sé ges sé gét a

nem ze te ken át íve lõ ok ta tás le het sé ges kö vet kez mé nye it és táv la ta it il le tõ en.

FO LYA MA TOS TE EN DÕK

A mi nisz te rek el kö te lez ték ma gu kat, hogy foly tat ják az együtt mû kö dést a Bo lo gnai

Nyi lat ko zat ban ki tû zött cé lok alap ján, épít ve a ha son ló sá gok ra és hasz no sít va a kul -

tú rák, a nyel vek és a nem ze ti rend sze rek kü lön bö zõ sé gét va la mint igény be vé ve a

kor mány kö zi együtt mû kö dés és az eu ró pai egye te mek és más fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek és a hall ga tói szer ve ze tek, va la mint a Kö zös ség prog ram jai kö zöt ti fo lya ma -

tos pár be széd min den le he tõ sé gét.

A mi nisz te rek üd vö zöl ték azon új ta gok nak a bo lo gnai fo lya mat hoz va ló csat la -

ko zá sát, amely or szá go kat kép vi se lõ mi nisz te rek ilyen kér vényt ezt kö ve tõ en fog -

nak be nyúj ta ni, és ame lyek szá má ra az Eu ró pai Kö zös ség Socrates és Le o nar do da

Vin ci, il let ve Tempus prog ram jai már meg nyíl tak. El fo gad ták Hor vát or szág, Cip rus

és Tö rök or szág csat la ko zá si ké rel mét.

A mi nisz te rek el ha tá roz ták, hogy 2003 má so dik fe lé ben Ber lin ben újabb ta lál ko zót

tar ta nak a ha la dás meg vizs gá lá sa, va la mint az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let fe lé ve ze tõ

fo lya mat új sza ka sza i ra vo nat ko zó irány el vek és pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sa cél já ból.

Meg erõ sí tet ték, hogy a to váb bi mun ka elv égé sé hez egy szak ér tõi cso port ból és egy elõ -

ké szí tõ cso port ból ál ló szer ve ze ti struk tú rát szük sé ges lét re hoz ni. A szak ér tõi cso port

mun ká já ban részt kell ven nie az ös  szes alá író or szág, az új résztve võk, va la mint az Eu ró -

pai Bi zott ság kép vi se lõ i nek, el nök le tét pe dig az EU ak tu á lis el nök sé gé nek kell el lát -

nia. Az elõ ké szí tõ cso port mun ká já ban a ko ráb bi mi nisz te ri ta lál ko zó kat ven dé gül lá tó

or szág, va la mint a kö vet ke zõ mi nisz te ri ta lál ko zót ven dé gül lá tó or szág, két EU tag or -

szág és két nem EU tag or szág kép vi se lõ i nek kell részt ven ni ük; ez utób bi négy kép vi -

se lõt a szak ér tõi cso port vá laszt ja meg. Az ak tu á lis EU el nök ség és az Eu ró pai Bi zott ság

szin tén részt vesz az elõ ké szí tõ cso port mun ká já ban. Az elõ ké szí tõ cso port el nök le tét a

kö vet ke zõ mi nisz te ri ta lál ko zót ven dé gül lá tó or szág kép vi se lõ je lát ja el.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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Az Eu ró pai Egye te mek Szö vet sé ge, a Fel sõ ok ta tá si In téz mé nyek Eu ró pai Szö -

vet sé ge (European Association of Institutions in Higher Education, EURASHE), az Eu ró -

pai Hall ga tók Nem ze ti Uni ó i nak és az Eu ró pa Ta nács nak a vé le mé nyét ki kell kér ni

a nyo mon kö ve tés so rán.

A fo lya mat elõ moz dí tá sa ér de ké ben a mi nisz te rek tá mo gat ták, hogy a meg fi gye lõ

cso port sze mi ná ri u mo kat szer vez zen a kö vet ke zõ te rü le tek fel tá rá sa ér de ké ben:

együtt mû kö dés a mi nõ ség biz to sí tás és az akkreditáció te rén, el is me ré si kér dé sek és a

kreditek al kal ma zá sa a bo lo gnai fo lya mat ban, a kö zös fo ko za tok ki dol go zá sa, a tár sa -

dal mi di men zió, kü lö nös te kin tet tel a mo bi li tás út já ban ál ló aka dá lyok ra, va la mint a

bo lo gnai fo lya mat ki ter jesz té se, az élet hos  szig tar tó ta nu lás és a hall ga tók be vo ná sa.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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Berlini közlemény, 2003
Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si te rü let meg va ló sí tá sa

Köz le mény a fel sõ ok ta tás ért fe le lõs mi nisz te rek ber li ni kon fe ren ci á já ról,
2003. szep tem ber 19.

BE VE ZE TÉS

1999 jú ni u sá ban, egy év vel a Sor bonne -i Nyi lat ko za tot kö ve tõ en, 29 eu ró pai or szág

ok ta tá si mi nisz te re alá ír ta a Bo lo gnai Nyi lat ko za tot. Fon tos kö zös ten ni va lók ban ál -

la pod tak meg egy ko he rens és ös  sze füg gõ Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let 2010-ig tör -

té nõ fej lesz té se vé gett. Az el sõ ezt kö ve tõ ok ta tá si mi nisz te ri ta lál ko zó ra 2001. má jus

19-én ke rült sor Prá gá ban. Ek kor meg nö vel ték a ten ni va lók szá mát, és meg erõ sí tet -

ték azt az el kö te le zett sé gü ket, hogy 2010-re lét re hoz zák az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Te rü le tet. 2003. szep tem ber 19-én Ber lin ben ta lál ko zott 33 eu ró pai or szág fel sõ ok -

ta tás ért fe le lõs mi nisz te re, hogy át te kint se az ed dig el ért ered mé nye ket, pri o ri tá so -

kat és új te en dõ ket fo gal maz zon meg a kö vet ke zõ évek re, meg gyor sít va ez zel az

Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let meg va ló sí tá sát.

A mi nisz te rek a kö vet ke zõ meg fon to lá sok ban, el vek ben és pri o ri tá sok ban ál la -

pod tak meg.

• A mi nisz te rek is mé tel ten meg erõ sí tik a bo lo gnai fo lya mat szo ci á lis di men zi ó i -

nak fon tos sá gát. A ver seny ké pes ség nö ve lé sé nek szük sé ges sé gét ki kell egyen -

sú lyoz ni az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let szo ci á lis jel lem zõ i nek fej lesz té sé vel,

hogy erõ sít sék a szo ci á lis ko hé zi ót és csök kent sék a tár sa dal mi és ne mek köz ti

egyen lõt len sé ge ket mind nem ze ti, mind eu ró pai szin ten. Eb ben az ös  sze füg gés -

ben a mi nisz te rek meg erõ sí tik azt az ál lás pont ju kat, hogy a fel sõ ok ta tás köz jó és

kö zös fe le lõs ség. Hang sú lyoz zák, hogy a nem zet kö zi tu do má nyos (academic)
együtt mû kö dé sek ben és cse rék ben a tu do má nyos ér té kek kell do mi nál ja nak. 

• A mi nisz te rek, fi gye lem be vé ve az Eu ró pa Ta nács Lis  sza bon ban (2000) és Bar -

ce lo ná ban (2002) köz zé tett kö vet kez te té se it, tö re ked nek ar ra, hogy Eu ró pa „a

vi lág leg ver seny ké pe sebb és leg di na mi ku sabb tu dás ala pú gaz da sá gá vá vál jék,

amely több és jobb mun ka le he tõ ség és na gyobb szo ci á lis ko hé zió meg te rem té -

sé vel ké pes a fenn tart ha tó nö ve ke dés biz to sí tá sá ra.” A mi nisz te rek a bo lo gnai

fo lya mat tal kap cso lat ban to váb bi cse lek vé sek re és szo ro sabb ko ope rá ci ó ra hív -

ják fel a rész ve võ ket.
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• A mi nisz te rek tu do má sul ve szik a nyo mon kö ve té si cso port (Follow-up Group)

be szá mo ló ját a bo lo gnai fo lya mat ala ku lá sá ról Prá ga és Ber lin kö zött. Ugyan -

csak tu do má sul ve szik az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (European University As-
sociation, EUA) ál tal ké szí tett Tren dek III. cí mû je len tést, va la mint a kü lön bö -

zõ sze mi ná ri u mok ered mé nye it, ame lye ket a bo lo gnai fo lya mat Prá ga és Ber lin

kö zöt ti sza kasz mun ka prog ram já nak ke re té ben a kü lön fé le tag or szág ok és fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nyek, szer ve ze tek és hall ga tók ren dez tek. A mi nisz te rek tu do-

má sul vet ték a 25 or szág ál tal ké szí tett Országjelentéseket, ame lyek a bo lo gnai

fo lya mat el ve i nek az al kal ma zá sa te rén je len tõs fej lõ dés rõl tet tek ta nú bi zony -

sá got. Vé ge ze tül a mi nisz te rek meg tár gyal ták az Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró pa

Ta nács üze ne te it és el is me rés sel nyug táz ták ezek nek a bo lo gnai fo lya mat al -

kal ma zás hoz nyúj tott se gít sé gét.

• A mi nisz te rek egyet ér te nek ab ban, hogy az érin tett or szá gok ban erõ fe szí té se -

ket kell ten ni a fel sõ ok ta tá si és ku ta tá si rend sze rek kö zöt ti kap cso la tok szo ro -

sab bá té te le ér de ké ben. A ki bon ta ko zó Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let szá má ra

elõnyt je lent az Eu ró pai Ku ta tá si Te rü let tel tör té nõ szinergikus együtt mû kö -

dés, amely ezen felül erõ sí te né még a tu dás Eu ró pá já nak meg ala po zá sát is. Az

az igény, hogy õriz zük meg a sok fé le tra dí ció kü lön bö zõ sé gén ala pu ló eu ró pai

kul tú ra gaz dag sá gát és nyel vi sok szí nû sé gét, to váb bá, hogy az eu ró pai fel sõ ok -

ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti ko ope rá ció fo ko zá sá val tá mo gas suk ezek in no vá ci ós

po ten ci ál ját, szo ci á lis és gaz da sá gi fej lesz té sét. 

• A mi nisz te rek el is me rik a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek és a hall ga tói szer ve -

ze tek nek az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let ki ala kí tá sá ban ját szott alap ve tõ sze -

re pét. Tu do má sul ve szik to váb bá az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség ál tal Graz ban szer -

ve zett kon ven ció üze ne tét, az EURASHE (Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si In téz mé nyek

As  szo ci á ci ó ja) és az ESIB (Eu ró pai Hall ga tók Nem ze ti Uni ó i) ál lás fog la lá sa it.

• A mi nisz te rek üd vöz lik az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let iránt a vi lág más ré gi ó i -

ból ér ke zõ ér dek lõ dést, és üd vöz lik a bo lo gnai fo lya mat ban és a nyo mon kö ve -

té si cso port mun ká já ban ed dig részt nem vett eu ró pai or szá gok kép vi se lõ i nek a

je len lét ét, va la mint a La tin-Ame ri ka és Ka rib-ré gió Fel sõ ok ta tá si Te rü let kép -

vi se lõ i nek a rész vé tel ét.

AZ ED DI GI ERED MÉ NYEK

A mi nisz te rek üd vöz lik a prá gai mi nisz te ri kon fe ren cia óta nap vi lá got lá tott kü lön -

fé le, in téz mé nyi és nem ze ti szin ten meg tett kez de mé nye zé se ket, ame lyek a jobb

ös  sze ha son lít ha tó ság és ver seny ké pes ség, a fel sõ ok ta tá si rend sze rek jobb át lát ha tó sá ga

és az eu ró pai fel sõ ok ta tás mi nõ sé gé nek a fej lesz té se irá nyá ba mu tat nak. A mi nisz te -

rek mél tá nyol ják min den part ner – fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, hall ga tók és egyéb ér -

de kel tek – e cél ér de ké ben mu ta tott kom pe ten ci á ját és el kö te le zett sé gét. 

A mi nisz te rek hang sú lyoz zák a bo lo gnai fo lya mat min den, az Eu ró pai Fel sõ ok ta -

tá si Te rü let meg ala po zá sát szol gá ló ele mé nek a fon tos sá gát, és alá húz zák az in téz -

mé nyi, nem ze ti és eu ró pai szin ten e cé lok ér de ké ben meg tett erõ fe szí té sek fo ko zá -

sá nak a szük sé ges sé gét. Ezen felül, hogy a bo lo gnai fo lya mat nak újabb nyo ma té kot
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ad ja nak, a mi nisz te rek ki fe je zik el kö te le zett sé gü ket a kö vet ke zõ két év re vo nat ko zó

pri o ri tá sok iránt. Ki je len tet ték, hogy erõ sí te ni fog ják azon tö rek vé se i ket, ame lyek

ha té kony mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek ki ala kí tá sát cé loz zák, hogy fo koz zák a két

sza ka szon ala pu ló kép zé si rend szer ha té kony sá gát, hogy ki fej lesz tik a fo ko za tok és a

kép zé si idõk köl csö nös el is me ré sé nek a rend sze rét.

MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS

A fel sõ ok ta tás mi nõ sé ge az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let lét re ho zá sá nak a köz pon ti

té nye zõ je. A mi nisz te rek kö te le zett sé get vál lal tak ar ra, hogy tá mo gat ják a mi nõ ség -

biz to sí tás to vább fej lesz té sét in téz mé nyi, nem ze ti és eu ró pai szin ten. Hang sú lyoz -

ták a kö zö sen al kal ma zott kri té ri um rend szer és mód szer tan ki fej lesz té sé nek a

szük sé ges sé gét a mi nõ ség biz to sí tás fo lya ma tá ban. 

Ugyan csak hang sú lyoz ták, hogy az in téz mé nyi au to nó mia el vé vel össz hang ban

a fel sõ ok ta tá si mi nõ ség biz to sí tás el sõd le ges fe le lõs sé ge ma gu ké az in téz mé nye ké.

Ez ad ala pot az aka dé mi ai rend szer re á lis el szá mol tat ha tó sá gá ra egy nem ze ti mi nõ -

sé gi ke ret ben (national quality framework). 

En nek meg fe le lõ en a mi nisz te rek egyet ér tet tek ab ban, hogy a 2005-ig ki ala kí -

tás ra ke rü lõ nem ze ti mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek nek ma guk ban kell fog lal ni uk a

kö vet ke zõ ket: 

• a be vont tes tü le tek és in téz mé nyek fe le lõs sé gé nek meg ha tá ro zá sa; 

• a prog ra mok vagy in téz mé nyek ér té ke lé se (evaluation), ami ma gá ban fog lal ja az

ön ér té ke lést (internal assessment), a kül sõ át te kin tést (review), a hall ga tók rész -

vé tel ét, va la mint az ered mé nyek pub li ká lá sát; 

• a hi te le sí tés (accreditation), tanusítás (certification) rend sze re, vagy eh hez ha son ló

el já rá sok;

• nem zet kö zi rész vé tel, ko ope rá ció és kap cso lat tar tás (networking). 

A mi nisz te rek eu ró pai szin ten föl hív ják az ENQA-t (tag ja in ke resz tül), hogy az

EUA, az EURASHE és az ESIB köz re mû kö dé sé vel dol goz za ki a mi nõ ség biz to sí tás

szab vá nya i nak (standards), el já rá sa i nak és út mu ta tó inak együt te sét; tár ja föl a meg -

fe le lõ peer review rend szer biz to sí tá sá nak le he tõ sé ge it a mi nõ ség biz to sí tá si és/vagy

akkreditációs ügy nök sé gek vagy tes tü le tek szá má ra; és er rõl je lez zen vis  sza a nyo mon

kö ve té si cso por ton ke resz tül a mi nisz te rek 2005-ös ta lál ko zó já ra. Más mi nõ ség biz to -

sí tá si szö vet sé gek és há ló za tok szak ér tel me is kel lõ képp fi gye lem be lesz vé ve. 

A KÉ PE SÍ TÉ SEK SZER KE ZE TE: A LÉ NYE GÉ BEN KÉT FÕ SZA KA SZON

ALA PU LÓ REND SZER AL KAL MA ZÁ SA

A két sza ka szú kép zé si rend szert ma gá ban fog la ló Bo lo gnai Nyi lat ko zat tal va ló el kö -

te le zett sé gü ket kö ve tõ en a mi nisz te rek öröm mel nyug táz ták a fel sõ ok ta tás eu ró pai

te rü le te szer ke ze té nek je len leg fo lyó át fo gó át ala kí tá sát. Min den mi nisz ter egyet ér -

tett ab ban, hogy a két sza ka szú rend szer be ve ze té sét 2005-ben meg fog ják kez de ni.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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A mi nisz te rek alá húz ták az ed dig meg tett fej lõ dés kon szo li dá lá sá nak a fon tos -

sá gát, az egy más meg ér té sé nek a ja ví tá sát és az in téz mé nye ken be lü li, va la mint az

in téz mé nyek és a mun kál ta tók kö zöt ti pár be széd új ra élesz té se ál tal az új ké pe sí té -

sek el fo ga dá sát. 

A mi nisz te rek ösz tön zik a tag ál la mo kat, hogy fel sõ ok ta tá si rend sze rük ben tö -

re ked je nek egy ös  sze ha son lít ha tó és ver seny ké pes mi nõ sí té si há ló zat ki mun ká lá sá -

ra, amely nek tö re ked nie kell a ké pe sí té sek (qualifications) le írá sá ra a rá for dí tott

mun ka men  nyi ség, az el ért szint, a meg szer zett tu dás, kom pe ten ci ák és azok jel le ge

ér tel mé ben. Vál lal ják to váb bá a ké pe sí té sek át fo gó ke re té nek ki dol go zá sát az Eu ró -

pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let szá má ra.

Az ilyen ke re tek ben a fo ko za tok nak kü lön bö zõ, meg ha tá ro zott ki me net ük

(outcomes) kell le gyen. Az el sõ és má so dik sza kasz fo ko za tai kü lön bö zõ ori en tá ci ó jú -

ak és több fé le pro fi lú ak kell le gye nek, hogy ele get tud ja nak ten ni a sok fé le egyé ni,

aka dé mi ai és munkaerõ-piaci szük ség le tek nek. Az el sõ sza ka szú fo ko za tok nak a

Lissza bo ni Egyezmény ér tel mé ben a má so dik sza kasz ba tör té nõ be ju tást kell szol -

gál ni uk, míg a má so dik sza ka szú fo ko za tok nak a dok to ri kép zés be tör té nõ be ju tást

kell biz to sí ta ni uk.

A mi nisz te rek fel hív ták a nyo mon kö ve té si cso por tot an nak meg vizs gá lá sá ra,

hogy a rö vi debb fel sõ ok ta tás ho gyan és mi ként kap cso lód hat az el sõ sza ka szú fo ko -

za tok hoz az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let ké pe sí té si ke re te sze rint. 

A mi nisz te rek hang sú lyoz ták el kö te le zett sé gü ket, hogy a ren del ke zés re ál ló

ka pa ci tás alap ján min den ren del ke zés re ál ló esz köz zel, min den ki szá má ra biz to sít -

ják a fel sõ ok ta tás ba tör té nõ be ju tás esé lyét.

A MO BI LI TÁS TÁ MO GA TÁ SA

A hall ga tók, az ok ta tók és az adminisztrátorok mo bi li tá sa az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Te rü let lét re ho zá sá nak az alap fel té te le. A mi nisz te rek hang sú lyoz ták a mo bi li tás

fon tos sá gát az aka dé mi ai, a kul tu rá lis, va la mint a po li ti kai, szo ci á lis és gaz da sá gi

szfé rák ra is. Meg elé ge dés sel nyug táz ták, hogy leg utób bi prá gai ta lál ko zá suk óta a

mo bi li tás, az Eu ró pai Unió tá mo ga tó prog ram ja i nak kö szön he tõ en is, je len tõ sen nö -

ve ke dett. Meg egyez tek ab ban is, hogy meg te szik a szük sé ges lé pé se ket a hall ga tói

mo bi li tás sta tisz ti kai ada tai mi nõ sé gi és men  nyi sé gi ja ví tá sa ér de ké ben.

Meg erõ sí tet ték ab bé li el ha tá ro zá su kat, hogy az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let -

ben min dent meg tesz nek a mo bi li tás elõt ti ös  szes aka dály el há rí tá sá ra. A hall ga tói

mo bi li tás elõ se gí té se ér de ké ben a mi nisz te rek meg te szik a szük sé ges lé pé se ket a

„szál lít ha tó” hall ga tói hi te lek és ösz tön dí jak meg te rem té se ér de ké ben. 

AZ EGY SÉ GES EU RÓ PAI KREDITRENDSZER (ECTS) MEG ALA PO ZÁ SA

A mi nisz te rek hang sú lyoz ták az ECTS ál tal ját szott sze rep fon tos sá gát, amely se gí -

tet te a hall ga tói mo bi li tást és a nem zet kö zi curriculumok ki fej lesz té sét. Meg je gyez -

ték, hogy az ECTS egy re in kább a nem ze ti kreditrendszerek ge ne ra li zált bá zi sá vá

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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vá lik. Ki emel ték an nak a to váb bi fej lesz tés nek a fon tos sá gát, amely nek fõ cél ja, hogy

a kreditrendszer ne csak a kreditátvitel esz kö ze le gyen, ha nem a kredit ak ku mu lá -

ci ós rend sze ré is, amely kö vet ke ze te sen al kal ma zás ra ke rül majd a ki tel je sü lõ Eu ró -

pai Fel sõ ok ta tá si Te rü le ten be lül.

A FO KO ZA TOK EL IS ME RÉ SE: A KÖN  NYEN ÉRT(ELMEZ)HETÕ 

ÉS ÖS  SZE HA SON LÍT HA TÓ FO KO ZA TOK REND SZE RÉ NEK 

AL KAL MA ZÁ SA 

A mi nisz te rek alá húz ták a Lis  sza bo ni Fo ko zat-el is me ré si Egyezmény ál tal el fo ga -

dott aján lá so kat, ame lyet min den, a bo lo gnai fo lya mat ban rész ve võ or szág nak el kell

majd fo gad nia, és egyút tal fel kér ték az ENIC és NARIC há ló za to kat, hogy a kom -

pe tens nem ze ti ha tó sá gok kal kar ölt ve szor gal maz zák az Egyezmény al kal ma zá sát. 

Cé lul tûz ték ki, hogy min den hall ga tó nak, aki 2005-tõl bár mi lyen fo ko za tot sze -

rez, au to ma ti ku san és díj men te sen dip lo ma mel lék le tet (Dip lo ma Supplement) kell

kap nia. En nek egy szé les kö rû en hasz nált eu ró pai nyel ven kell el ké szül nie. 

A mi nisz te rek egyút tal fel hív ják az in téz mé nye ket és a mun kál ta tó kat e dip lo -

ma mel lék let hasz ná la tá ra, amely elõ se gí ti az al kal maz ha tó sá got, va la mint le he tõ vé

te szi a to váb bi ta nul má nyok aka dé mi ai el is me ré sét, azért hogy él vez hes sék az elõ -

nye it a fel sõ ok ta tá si fo ko zat-rend szer át lát ha tó sá gá nak és fle xi bi li tá sá nak.

FEL SÕ OK TA TÁ SI IN TÉZ MÉ NYEK ÉS HALL GA TÓK

A mi nisz te rek öröm mel üd vö zöl ték a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és a hall ga tók hoz zá -

já ru lá sát a bo lo gnai fo lya mat hoz, meg ál la pít va, hogy a fo lya mat hos  szú tá vú si ke re

csak az ös  szes part ner ak tív köz re mû kö dé sé vel ér he tõ el. 

Tu da tá ban an nak a hoz zá já ru lás nak, ame lyet az erõs in téz mé nyek te het nek a

gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés ben, a mi nisz te rek el fo gad ják: az in téz mé nye ket fel

kell ha tal maz ni ar ra, hogy bel sõ szer ve ze tük rõl és ad mi niszt rá ci ó juk ról dönt hes se nek.

Fel hív ták a mi nisz te rek to váb bá az in téz mé nye ket, hogy biz to sít sák, hogy a re form tel -

jes mér ték ben in teg rá lód jék a leg fon to sabb in téz mé nyi funk ci ók ba és fo lya ma tok ba. 

A mi nisz te rek meg em lí tet ték a hall ga tói szer ve ze tek konst ruk tív rész vé tel ét a

bo lo gnai fo lya mat ban, és alá húz ták an nak szük sé ges sé gét, hogy a hall ga tó kat fo lya -

ma to san von ják be a ké sõb bi te vé keny sé gek nek már a kez de ti fá zi sa i ba. 

A hall ga tók tel jes ér té kû part ne rek a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá ban. A mi nisz te rek

meg ál la pí tot ták, hogy a hall ga tói rész vé tel jog sze rû biz to sí tá sa az Európai Felsőok-

tatási Területen szé le sen el ter jedt. Egyút tal fel hív ták az in téz mé nyek és a hall ga -

tói szer ve ze tek fi gyel mét ar ra, hogy ha tá roz zák meg azo kat a te rü le te ket, ahol még

fo koz ha tó a hall ga tók be vo ná sa az in téz mény irá nyí tás rend sze ré be. 

A mi nisz te rek alá húz ták a hall ga tók ta nu lá si és élet kö rül mé nyei to váb bi ta nul -

má nyo zá sá nak a szük sé ges sé gét, hogy mi ként tud ják si ke re sen és el fo gad ha tó idõn

be lül, le he tõ leg szo ci á lis és gaz da sá gi hely ze tük bõl adó dó aka dá lyok nél kül be fe jez ni
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ta nul má nya i kat. Ki nyil vá ní tot ták to váb bá an nak szük sé ges sé gét, hogy a hall ga tók

szo ci á lis és gaz da sá gi hely ze té rõl több ös  sze ha son lít ha tó adat áll jon ren del ke zés re. 

A FEL SÕ OK TA TÁS EU RÓ PAI DI MEN ZI Ó I NAK/SZEM PONT JA I NAK 

TÁ MO GA TÁ SA

A mi nisz te rek meg ál la pí tot ták, hogy Prá gá ban tett fel hí vá su kat kö ve tõ en újabb, eu -

ró pai tar tal mú, irá nyí tott sá gú vagy szer ve ze ti mo du lok, kur zu sok és curriculumok

ke rül tek ki fej lesz tés re. 

Em lí tést tet tek azok ról a kü lön bö zõ eu ró pai or szá gok fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyei ál tal meg tett kez de mé nye zé sek rõl, ame lyek ben aka dé mi ai erõ for rá sa i kat és

kul tu rá lis ha gyo má nya i kat egye sít ve tá mo gat ták az in teg rált ta nul má nyi prog ra mo -

kat, az el sõ, a má so dik és a har ma dik szin tû kö zös fo ko za to kat (joint degree). 

Ezen fe lül a mi nisz te rek hang sú lyoz ták a közös fo ko za tot adó prog ram ke re té -

ben a kül föld ön tar tó sabb ide ig vég zett ta nul má nyok le he tõ sé gé nek a biz to sí tá sát,

va la mint a nyel vi sok fé le ség biz to sí tá sát és a nyelv ta nu lást, an nak ér de ké ben, hogy

a hall ga tók el nyer jék tel jes eu ró pai iden ti tá su kat, ál lam pol gár sá gu kat és al kal maz -

ha tó sá gu kat.

A mi nisz te rek egyet ér tet tek ab ban, hogy nem ze ti szin ten vál lal ják ezen kö zös

fo ko za tok lét re ho zá sá nak és el is me ré sé nek út já ban ál ló jo gi aka dá lyok el tá vo lí tá sát

és ak tí van tá mo gat ják a kö zös fo ko za tok hoz ve ze tõ in teg rált curriculumok meg fe le -

lõ mi nõ ség biz to sí tá sá nak a ki fej lesz té sét.

AZ EU RÓ PAI FEL SÕ OK TA TÁ SI TE RÜ LET VON ZE RE JÉ NEK NÖ VE LÉ SE

A mi nisz te rek egyet ér tet tek ab ban, hogy az eu ró pai fel sõ ok ta tás von zó ere jét és nyi -

tott sá gát meg kell erõ sí te ni. Meg erõ sí tet ték kész sé gü ket a har ma dik or szág ból jö võ

hall ga tók ösz tön díj-prog ram já nak to vább fej lesz té sé re. 

Ki je len tet ték, hogy a nem zet kö zi cse re prog ra mok alap ja az aka dé mi ai mi nõ ség

és az aka dé mi ai ér té kek le het nek, és meg egyez tek ab ban, hogy ki mun kál ják az er re

al kal mas fó ru mo kat, ame lyek ben a szo ci á lis és a gaz da sá gi part ne rek nek is he lyet

kell kap ni uk. 

A mi nisz te rek a Bo lo gna -sze mi ná ri u mok és –konferenciák meg nyi tá sá val tá mo -

gat ják a vi lág más ré sze i nek a ré gi ó i val va ló együtt mû kö dést, és biz to sít ják e ré gi ók

rep re zen tán sa i nak rész vé tel ét.

ÉLET HOS  SZIG TAR TÓ TA NU LÁS

A mi nisz te rek ki emel ték a fel sõ ok ta tás fon tos hoz zá já ru lá sát az élet hos  szig tar tó ta -

nu lás re a li tá sá nak meg te rem té sé ben. Lé pé se ket tesz nek, hogy nem ze ti po li ti ká ju -

kat fel zár kóz tas sák en nek a cél nak az el éré sé hez és sür ge tik fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nye i ket és min den érin tet tet, hogy a ko ráb bi ta nul má nyo kat is fi gye lem be vé ve
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fo koz zák az élet hos  szig tar tó ta nu lás le he tõ sé ge it a fel sõ ok ta tás ban. Hang sú lyoz ták,

hogy ezek az ak ci ók a fel sõ ok ta tá si te vé keny ség in teg ráns ré szét kell ké pez zék. 

Ezen felül a mi nisz te rek fel hív ták mind azo kat, akik az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Te rü let mi nõ ség biz to sí tá si há ló za tán mun kál kod nak, hogy ve gyék te kin tet be a fle xi  -

bi lis ta nul má nyi irá nyok szé les ská lá ját, a le he tõ sé ge ket és a tech ni ká kat, hogy ki -

ala kít has sák az ECTS kreditek meg fe le lõ al kal ma zá sát.

Alá húz ták annak szük sé ges sé gét, hogy min den pol gár szá má ra meg te remt sék a

le he tõ sé get, ter mé sze te sen össz hang ban cél ja ik kal és ké pes sé ge ik kel, hogy részt

ve hes se nek az élet hos  szig tar tó ta nu lás fel sõ ok ta tás fe lé irá nyu ló, vagy ab ban mû kö dõ

va la mely faj tá já ban.

TO VÁB BI TE EN DÕK

AZ EU RÓ PAI FEL SÕ OK TA TÁ SI TE RÜ LET ÉS AZ EU RÓ PAI KU TA TÁ SI

TE RÜ LET – A TU DÁS ALA PÚ TÁR SA DA LOM KÉT PIL LÉ RE

Tu da tá ra éb red ve a Tu dás Eu ró pá já ban az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let és az Eu -

ró pai Ku ta tá si Te rü let kap cso la tai szo ro sab bá té te lé nek szük sé ges sé gé re, a mi nisz -

te rek fon to ló ra ve szik an nak szük sé ges sé gét, hogy a je len leg kö zép pont ban lé võ két

fõ fel sõ ok ta tá si kép zé si sza kasz mel lett har ma dik sza kasz ként a dok to ri kép zést is

fel ve gyék a bo lo gnai fo lya mat ha tó kö ré be. Hang sú lyoz ták a ku ta tás és a ku ta tá si

kép zés fon tos sá gát és az interdiszciplinaritás tá mo ga tá sát a fel sõ ok ta tás mi nõ sé gé nek

fenn tar tá sá ban és fej lesz té sé ben, va la mint az eu ró pai fel sõ ok ta tás ver seny ké pes sé gé -

nek nö ve lé sé ben. A mi nisz te rek szük sé ges nek tart ják a dok to ri és poszt dok to ri szin te -

ken a mo bi li tás je len tõs nö ve lé sét és ösz tön zik az in téz mé nyek dok to ri kép zés ben és

a fi a tal ku ta tók to vább kép zé sé ben tör té nõ együtt mû kö dé sé nek fo ko zá sát.

A mi nisz te rek meg te szik a szük sé ges erõ fe szí té se ket an nak ér de ké ben, hogy az

eu ró pai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek e te rü le ten még von zóbb és ha té ko nyabb part ne -

rek ké vál ja nak. Ezért a mi nisz te rek azt ké rik a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tõl, hogy

nö vel jék a ku ta tás sze re pét és re le van ci á ját a tech no ló gi ai, szo ci á lis és kul tu rá lis fej -

lõ dés ben és a tár sa da lom szük ség le te i nek a ki elé gí té sé ben. 

A mi nisz te rek tu da tá ban van nak an nak, hogy még van nak aka dá lyok, ame lyek

ne he zí tik e ki tû zött cé lok el éré sét, és eze ket az aka dá lyo kat a fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek ön ma guk ban nem há rít hat ják el. Eh hez erõ tel jes tá mo ga tás ra van szük ség,

amely ma gá ban fog lal ja a pénz ügye ket is, va la mint a nem ze ti kor má nyok és eu ró pai

szer vek meg fe le lõ el ha tá ro zá sa it. 

Vé ge ze tül a mi nisz te rek hang sú lyoz ták, hogy a dok to ri kép zés há ló za tát tá mo -

gat ni kell, hogy elõ se gít sék a ki vá ló ság ki fej lesz té sét, amely az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si

Te rü let egyik jel lem zõ jé vé vá lik. 

EL ÉRT ERED MÉ NYEK ÉS TE EN DÕK (LEL TÁR)

A 2010-ig el éren dõ cél ki tû zé se ket te kint ve, el vár ha tó, hogy az al kal ma zás ra ke rü lõ in -

téz ke dé sek mu tat ják a bo lo gnai fo lya mat ban el ért fej lõ dést. Egy kö zép tá vú ér té ke lés
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re á lis in for má ci ót ad hat ar ról, hogy a fo lya mat mi ként ala kul és meg ad ja, ha szük sé ges,

a menetközbeni kor rek ci ós in téz ke dé sek le he tõ sé gét is.

A mi nisz te rek fel ké rik a nyo mon kö ve té si cso por tot, hogy a 2005-ben ese dé kes

újabb csúcs ta lál ko zó ig szer vez zen lel tá ro zást és ké szít sen rész le tes je len tést az el -

ért fej lõ dés rõl és a kö vet ke zõ két év re ki tû zött aláb bi pri o ri tá sok tel je sí té sé rõl: 

• mi nõ ség biz to sí tás,

• két sza ka szú kép zé si rend szer,

• a fo ko za tok és kép zé si idõk el is me ré se.

A részt ve võ or szá gok, ezen felül, ké szek lesz nek ar ra, hogy a bo lo gnai fo lya mat -

hoz kap cso ló dó fel sõ ok ta tá si ku ta tá sok hoz a szük sé ges in for má ci ókat hoz zá fér he -

tõvé te gye nék. A fo lya mat ban lé võ ku ta tá sok és ku ta tá si ered mé nyek adat bá zi sa i -

hoz va ló hoz zá fé rést biz to sí ta ni kell. 

VÁR HA TÓ FEJ LE MÉ NYEK

ÚJ TA GOK

A mi nisz te rek fon tos nak tart ják a tag ság ra vo nat ko zó ké rel mek re vo nat ko zó an a

Prá gai Közlemény zá ra dé ká nak al kal ma zá sát: 

• Az Eu ró pai Kul tu rá lis Kon ven ci ó hoz ta ro zó or szá gok al kal ma sak lesz nek ar ra,

hogy tag jai le gye nek az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let nek, fel té te lez ve, hogy

ugyan azon idõ ben ki nyil vá nít ják ab bé li szán dé ku kat, hogy sa ját fel sõ ok ta tá si

rend sze rük ben el fo gad ják és meg va ló sít ják a bo lo gnai fo lya mat cél ki tû zé se it.

Fel vé te li ké rel mük ben nyi lat koz ni uk kell ar ról, hogy mily mó don kí ván ják meg -

va ló sí ta ni a Bo lo gnai Nyi lat ko zat ban fog lalt cél ki tû zé se ket. 

• A mi nisz te rek ha tá roz tak ar ról, hogy el fo gad ják Al bá nia, An dor ra, Bosz nia-Her -

ce go vi na, a Szent szék, Orosz or szág, Szer bia és Mon te neg ró, Ma ce dó nia volt ju -

go szláv köz tár sa ság fel vé te li ké rel mét, és üd vöz lik eze ket az or szá go kat, me -

lyek kel az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let már 40 eu ró pai or szá got fog lal

ma gá ba.

• A mi nisz te rek fel is mer ték, hogy az alá író or szá gok ban a bo lo gnai fo lya mat ban

tör té nõ rész vé tel együtt jár a fel sõ ok ta tá si rend szer je len tõs át ala kí tá sá val és

re form já val. Meg egyez tek ab ban, hogy tá mo gat ni fog ják az újon nan be lé pett or -

szá go kat a szük sé ges vál to zá sok nak és re for mok nak a vég re haj tá sá ban, be von -

ják õket a bo lo gnai fo lya mat tal kap cso la tos kö zös vi ták ba.

ÚJ SZER KE ZET, ÚJ SZER VE ZET 

A mi nisz te rek meg bíz ták a Nem zet kö zi Bo lo gna Cso por tot, amely nek tag jai a bo lo gnai

fo lya mat min den tag or szá gá nak kép vi se lõi, az Eu ró pai Bi zott ság, az Eu ró pa Ta nács,

az Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség, a Fel sõ ok ta tá si In téz mé nyek Eu ró pai Szö vet sé ge

(European Association of Higher Education Institutions, EURASHE), az ESIB és az UNESCO/

CEPES ta nács ko zá si jog gal fel ru há zott kép vi se lõi, hogy min den, e köz le mény ben
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fog lalt cél ki tû zést va ló sít son meg, min den re ki ter je dõ en irá nyít sa a Bo lo gnai fo lya -

ma tot, to váb bá, hogy ké szít se elõ a kö vet ke zõ mi nisz te ri ta lál ko zót. Az éven te két -

szer ülé se zõ nyo mon kö ve té si cso por tot az EU El nök sé ge fog ja ve zet ni, amely nek he -

lyet te se a kö vet ke zõ mi nisz te ri csúcs nak he lyet adó or szág kép vi se lõ je lesz. 

A Vá laszt mány (Board), ame lyet szin tén az EU El nök sé ge fog irá nyí ta ni, a nyo -

mon kö ve té si cso port ülé sei kö zöt ti idõ ben át te kin ti a fo lyó te vé keny sé get. A Vá -

laszt mány el nök bõl, a kö vet ke zõ ülés nek he lyet adó or szá got kép vi se lõ al el nök bõl,

az elõ zõ és a kö vet ke zõ EU El nök sé gé bõl, va la mint há rom, a nyo mon kö ve té si cso -

port ál tal egy év re vá lasz tott or szág és az Eu ró pai Bi zott ság kül döt te i bõl áll, míg ta -

nács ko zá si jog gal részt vesz nek az ülé se ken az Eu ró pa Ta nács, az EUA, az

EURASHE és az ESIB kép vi se lõi. A kö ve tõ cso port és a Vá laszt mány szük ség sze -

rint ad hoc mun ka cso por to kat hoz hat lét re.

A kö ve tés tel jes mun ká ját tit kár ság se gí ti, ame lyet a kö vet ke zõ mi nisz te ri kon -

fe ren ci á nak helyt adó or szág bo csát ren del ke zés re. 

A nyo mon kö ve té si cso port a ber li ni mi nisz te ri kon fe ren ci át kö ve tõ el sõ ülé sén

meg ha tá roz za a Vá laszt mány és a Tit kár ság fel ada ta it.

MUN KA PROG RAM 2003-2005

A mi nisz te rek fel kér ték a nyo mon kö ve té si cso por tot, hogy a je len köz le mény ben

fog lal tak nak meg fe le lõ en ko or di nál ják a bo lo gnai fo lya mat to vább fej lesz té se ér de ké -

ben vég zett te vé keny sé get és idõ ben ké szít se el je len té sét a kö vet ke zõ, 2005-ben

meg tar tás ra ke rü lõ mi nisz te ri kon fe ren ci á ig.

A KÖ VET KE ZÕ MI NISZ TE RI KON FE REN CIA 

A mi nisz te rek el ha tá roz ták, hogy a kö vet ke zõ kon fe ren cia 2005 má ju sá ban a nor vé gi ai

Bergenben ke rül meg ren de zés re. 
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Bergeni közlemény, 2005
Az eu ró pai fel sõ ok ta tá si te rü let: a cé lok el éré se 

Köz le mény a fel sõ ok ta tás ért fe le lõs eu ró pai mi nisz te rek kon fe ren ci á já ról, 
Bergen, 2005. má jus 19–20.

A bo lo gnai fo lya mat ban részt ve võ or szá gok fel sõ ok ta tás ért fe le lõs mi nisz te re i ként

azért ül tünk ös  sze, hogy 2010 fe lé te kint ve fél idõs ér té ke lést ké szít sünk, va la mint

ki tûz zük a cé lo kat és meg ha tá roz zuk a pri o ri tá so kat. A bo lo gnai fo lya mat új részt ve -

või kö zött kö szönt jük ezen a kon fe ren ci án Azer baj dzsánt, Grú zi át, Moldovát, Ör -

mény or szá got és Uk raj nát. Mind nyá jan egy for mán ér tel mez zük a fo lya mat nak a bo -

lo gnai nyi lat ko zat ban, majd azt kö ve tõ en a prá gai és ber li ni mi nisz te ri kon fe ren ci ák

köz le mé nye i ben ki fe je zett alap el ve it, cél ki tû zé se it és kö te le zett ség vál la lá sa it.

Meg erõ sít jük el kö te le zett sé gün ket, mi sze rint a bo lo gnai fo lya mat ré vén ös  sze han -

gol juk po li ti ká in kat, hogy 2010-re ki ala kít has suk az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü le tet

(EFT).

I .  PART NER SÉG

Hang sú lyoz zuk a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, ok ta tó ik (staff) és hall ga tó ik – mint

part ne rek – köz pon ti sze re pét a bo lo gnai fo lya mat ban. Most, hogy a jog sza bá lyi re -

for mok na gyobb részt élet be lép tek, a fo lya mat vég re haj tá sá ban be töl tött sze re pük

mind fon to sab bá vá lik, ezért ar ra bá to rít juk õket, hogy foly tas sák, sõt fo koz zák az

EFT lét re ho zá sá ra irá nyu ló erõ fe szí té se i ket. Üd vö zöl jük Eu ró pa fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nye i nek egy ér tel mû el kö te le zett sé gét a fo lya mat mel lett, ugyan ak kor tisz tá ban

va gyunk az zal, hogy idõ be te lik a tan ter vek szer ke ze ti vál toz ta tá sá nak ha tá sát op ti -

ma li zál ni, és ez ál tal biz to sí ta ni az in no va tív ta ní tá si és ta nu lá si fo lya ma tok be ve ze -

té sét, ame lyek re Eu ró pá nak oly nagy szük sé ge van.

Üd vö zöl jük az üz le ti és szo ci á lis part ne re ket kép vi se lõ szer ve ze tek tõl ka pott

tá mo ga tást, egy szer smind nagy vá ra ko zás sal te kin tünk a bo lo gnai fo lya mat cél ja i nak

el éré sé re irá nyu ló fo ko zott együtt mû kö dés fe lé. Öröm mel fo gad juk a fo lya mat ban

part ner ként részt ve võ nem zet kö zi in téz mé nyek és szer ve ze tek hoz zá já ru lá sa it.
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II .  SZÁM ADÁS

Tu do má sul ves  szük, hogy je len tõs elõ re ha la dást tet tünk cél ja ink el éré se fe lé, amint

az a nyo mon kö ve té si cso port (Follow-up Group) 2003–2005-rõl szó ló ál ta lá nos je len -

té sé bõl, az EUA Trends IV és az ESIB „Bo lo gna hall ga tói szem mel” cí mû je len té sé -

bõl is ki de rül.

Ber li ni ülé sünk al kal má val a nyo mon kö ve té si cso por tot fél idõs szám adás ra

kér tük fel, ezen be lül há rom pri o ri tás ra össz pon to sít va: a fo ko za tok rend sze ré re, a

mi nõ ség biz to sí tás ra, va la mint a fo ko za tok és ta nul má nyi idõ szak ok el is me ré sé re. Az

eze ket szám ba ve võ je len tés alap ján meg ál la pít hat juk, hogy mind há rom ki emelt te -

rü le ten je len tõs elõ re ha la dást si ke rült el ér ni. Azt is biz to sí ta nunk kell, hogy az elõ -

re ha la dás va la men  nyi résztve võ or szág ban egy sé ge sen ér vé nye sül jön. Ezért szük sé -

ges nek ítél jük a ka pa ci tás épí tést szol gá ló ta pasz ta la tok na gyobb mér té kû

meg osz tá sát in téz mé nyi és kor mány za ti szin ten egy aránt.

A FO KO ZA TOK REND SZE RE

Elé ge det ten ves  szük tu do má sul, hogy a fo ko za tok két sza ka szú rend sze ré nek be ve -

ze té se gyors ütem ben fo lyik, így ez már a leg több or szág ban a di á kok több mint fe -

lét érin ti. A kép zé si sza ka szok kö zöt ti hoz zá fé rés út já ban azon ban to vább ra is van -

nak aka dá lyok. Emel lett szük ség van a kor mány za to kat, in téz mé nye ket és szo ci á lis

part ne re ket ös  sze fo gó pár be széd fo ko zá sá ra az alap kép zés ben vég zett di á kok fog lal -

koz tat ha tó sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben, ide ért ve a meg fe le lõ po zí ci ók biz to sí tá sát a

köz szol gá la ton be lül. 

El fo gad juk az EFT-n be lü li ké pe sí té sek re vo nat ko zó át fo gó ke re tet, amely há -

rom kép zé si sza kasz ból (be le ért ve az egyes nem ze ti sa já tos sá gok fi gye lem be vé te -

lé vel a köz tes kép zett sé gek meg szer zé sé nek le he tõ sé gét), az egyes sza ka szok ra vo -

nat ko zó, a ta nul má nyi ered mé nye ken és kom pe ten ci á kon ala pu ló ál ta lá nos

le írá sok ból, va la mint az el sõ és a má so dik sza kasz kredittartományaiból áll. El kö te -

lez zük ma gun kat az EFT-n be lü li ké pe sí té sek át fo gó ke re té vel ös  sze egyez tet he tõ

nem ze ti ké pe sí té si ke re tek 2010-ig tör té nõ ki dol go zá sa, il let ve e mun ka 2007 elõt ti

meg kez dé se mel lett. Fel kér jük a nyo mon kö ve té si cso por tot, hogy szá mol jon be az

át fo gó ke ret be ve ze té sé rõl és to vább fej lesz té sé rõl. 

Hang sú lyoz zuk a komp le men ta ri tás biz to sí tá sá nak fon tos sá gát az EFT-re vo -

nat ko zó át fo gó ke ret és az élet hos  szig tar tó ta nu lás nak az ál ta lá nos kép zést (general
education), il let ve a szak ok ta tást és -képzést egy aránt fel öle lõ ja va solt tá gabb ké pe sí -

té si ke re tei kö zött, ame lyek ki dol go zá sa az Eu ró pai Uni ón és a töb bi részt ve võ or -

szá gon be lül most fo lyik. Fel kér jük az Eu ró pai Bi zott sá got, hogy a mun ka elõ re ha la -

dá sá val foly tas son tel jes kö rû kon zul tá ci ót a bo lo gnai fo lya mat ban érin tett

va la men  nyi fél lel.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS

Szin te min den or szág in téz ke dett a ber li ni köz le mény ben meg ha tá ro zott kri té ri u -

mo kon ala pu ló, nagy fo kú együtt mû kö dést és há ló zat ba szer ve zést fel té te le zõ mi nõ -

ség biz to sí tá si rend szer rõl. Elõ re ha la dás ra azon ban vál to zat la nul szük ség van, kü lö -

nö sen a hall ga tók rész vé te le és a nem zet kö zi együtt mû kö dés te kin te té ben. Ezen

túl me nõ en szor gal maz zuk, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a meg fe le lõ bel sõ me cha-

niz mu sok szisz te ma ti kus be ve ze té se és azok kül sõ mi nõ ség biz to sí tás sal va ló köz -

vet len ös  sze kap cso lá sa ré vén foly tas sák a te vé keny sé ge ik mi nõ sé gi ja ví tá sát cél zó

erõ fe szí té se i ket.

El fo gad juk az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let en ter ve zett mi nõ ség biz to sí tás ra

vo nat ko zó szab vá nyo kat és irány mu ta tá so kat az ENQA ál tal ja va sol tak sze rint. Kö te -

lez zük ma gun kat a mi nõ ség biz to sí tá si ügy nök sé gek kol le gi á lis bí rá la tá ra (peer re-
view) ja va solt mo dell be ve ze té sé re nem ze ti ala pon, tisz te let ben tart va ugyan ak kor

az ál ta lá no san el fo ga dott irány vo na la kat és kri té ri u mo kat. Üd vö zöl jük a mi nõ ség biz -

to sí tá si ügy nök sé gek nem ze ti szin tû bí rá la tán (review) ala pu ló eu ró pai nyil ván tar tá -

sá nak lét re ho zá sá ról szó ló el vet. Ez zel kap cso lat ban azt kér jük, hogy a vég re haj tás

gya kor la ti vo nat ko zá sa it az EUA-val, az EURASHE-vel és az ESIB-bel együtt mû kö -

dés ben az ENQA fej les  sze to vább, és er rõl a nyo mon kö ve té si cso por ton ke resz tül

szá mol jon be ne künk. Hang sú lyoz zuk a nem ze ti szin ten el is mert ügy nök sé gek kö -

zöt ti együtt mû kö dés fon tos sá gát az akkreditációs vagy mi nõ ség biz to sí tá si dön té sek

köl csö nös el is me ré sé nek fo ko zá sa ér de ké ben. 

AZ OK LE VE LEK ÉS TA NUL MÁ NYI IDÕ SZAK OK EL IS ME RÉ SE

Tu do má sul ves  szük, hogy a 45 részt ve võ or szág ból 36 má ra ra ti fi kál ta az el is me rés -

rõl szó ló Lis  sza bo ni Egyez ményt. Akik ezt ed dig még nem tet ték meg, azo kat ez úton

is ösz tö nöz zük az egyez mény ké se de lem nél kü li ra ti fi ká lá sá ra. El kö te lez zük ma -

gun kat amel lett, hogy biz to sít juk az egyez mény el ve i nek tel jes kö rû vég re haj tá sát

és meg fe le lõ eset ben azok beeme lé sét a nem ze ti jog ba. Fel szó lít juk az ös  szes részt

ve võ or szá got, hogy fog lal koz zon az ENIC/NARIC há ló za tok ál tal meg ne ve zett el is -

me ré si prob lé mák kal. A kül föl di ké pe sí té sek el is me ré sé hez kap cso ló dó fo lya mat

mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben nem ze ti cse lek vé si ter ve ket fo gunk ki dol goz ni.

Ezek a ter vek az egyes or szá gok ré szé rõl a kö vet ke zõ mi nisz te ri kon fe ren ci á ra be -

nyúj tan dó nem ze ti je len té sek nek is ré szét fog ják ké pez ni. Tá mo ga tá sun kat fe jez -

zük ki a Lis  sza bo ni El is me ré si Egyez mény hez kap cso ló dó ki egé szí tõ szö ve gek irá -

nyá ban, és fel szó lít juk va la men  nyi nem ze ti ha tó sá got és más érin tet te ket, hogy

is mer jék el az EFT-n be lül két vagy több or szág ban oda ítélt kö zös fo ko za to kat. 

A nem ze ti és eu ró pai ké pe sí té si ke re tek ki dol go zá sá ban le he tõ sé get lá tunk az

egész éle ten át tar tó ta nu lás szer ve sebb be il lesz té sé re a fel sõ ok ta tás ba. A fel sõ ok ta -

tá si in téz mé nyek kel és más sze rep lõk kel kö zö sen fo gunk dol goz ni azon, hogy ja vít -

suk a ko ráb bi ta nul má nyok el is me ré sét – ide ért ve a nem for má lis és in for má lis ta -

nu lást – a fel sõ ok ta tá si prog ra mok hoz va ló hoz zá fé rés szem pont já ból, il let ve azok

ele me i ként.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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III .  TO VÁB BI KI HÍ VÁ SOK ÉS PRI O RI TÁ SOK

A FEL SÕ OK TA TÁS ÉS A KU TA TÁS

Hang sú lyoz zuk a fel sõ ok ta tás sze re pé nek fon tos sá gát a ku ta tás to váb bi bõ ví té sé -

ben, va la mint a ku ta tás je len tõ sé gét a fel sõ ok ta tás tá mo ga tá sá ban tár sa dal ma ink

gaz da sá gi és kul tu rá lis fej lõ dé se és a tár sa dal mi ko hé zió ér de ké ben. Tu do má sul

vesszük, hogy a szer ke ze ti vál to zá sok be ve ze té sé re és a ta ní tás mi nõ sé gé nek ja ví tá -

sá ra irá nyu ló erõ fe szí té sek nem von hat nak el for rá so kat a ku ta tás és az in no vá ció

meg erõ sí té sét cél zó erõ fe szí té sek tõl. Ezért hang sú lyoz zuk a ku ta tás és a ku ta tói

kép zés fon tos sá gát az EFT mi nõ sé gé nek meg õr zé se és ja ví tá sa, va la mint von ze re jé -

nek és ver seny ké pes sé gé nek fo ko zá sa szem pont já ból. A jobb ered mé nyek el éré se

ér de ké ben el is mer jük a fel sõ ok ta tás ága za ta és más ku ta tá si ága za tok kö zöt ti szi -

ner gia ja ví tá sá nak szük sé ges sé gét sa ját or szá ga in kon be lül, il let ve az EFT és az Eu -

ró pai Ku ta tá si Te rü let kö zött. 

E cél ki tû zé sek el éré se ér de ké ben a dok to ri szin tû ké pe sí té se ket az ered mény

ala pú meg kö ze lí tést hasz nál va tel jes mér ték ben ös  sze kell han gol ni az EFT át fo gó

ké pe sí té si ke re té vel. A dok to ri kép zés alap ele me a tu dás ere de ti ku ta tá son ke resz -

tül tör té nõ fej lesz té se. Fi gye lem be vé ve a struk tu rált dok to ri prog ra mok irán ti

igényt és az át lát ha tó fel ügye let és ér té ke lés szük sé ges sé gét, tu do má sul ves  szük,

hogy a har ma dik sza kasz je len tet te mun ka ter he lés a leg több or szág ban 3-4 nap pa li

ta go za tos tan év nek fe lel ne meg. Ar ra ösz tö nöz zük az egye te me ket, hogy dok to ri

prog ram ja ik tá mo gas sák az in ter disz cip li ná ris kép zést és az egyik te rü let rõl a má sik -

ra át vi he tõ kész sé gek (transferable skills) fej lesz té sét, ami ál tal job ban meg fe lel né nek

a tá gabb mun ka erõ-pi a ci ke res let nek. Az EFT-n be lül a ku ta tói pá lyát vá lasz tó dok -

tor je löl tek szá mát te kint ve át fo gó nö ve ke dést kell el ér nünk. A har ma dik sza kasz ba

tar to zó prog ra mok részt ve võ it nem csak hall ga tók nak, ha nem pá lya kez dõ ku ta tók -

nak is te kint jük. Meg bíz zuk a nyo mon kö ve té si cso por tot, hogy kér je fel az Eu ró pai

Egye te mi Szö vet sé get (EUA) és más ér de kelt part ne re ket, hogy a nyo mon kö ve té si

cso port fel ügye le te alatt ké szít sen je len tést a dok to ri prog ra mok alap el ve i nek to -

váb bi fej lesz té sé rõl, és ezt a 2007-es mi nisz te ri ta lál ko zón mu tas sák be. El kell ke -

rül ni a dok to ri prog ra mok túl sza bá lyo zá sát. 

A SZO CI Á LIS DI MEN ZIÓ

A bo lo gnai fo lya mat szo ci á lis di men zi ó ja az EFT szer ves ré sze, és az EFT von ze re -

jé nek és ver seny ké pes sé gé nek szük sé ges fel té te le. Ezért meg újít juk kö te le zett ség -

vál la lá sun kat, mi sze rint a mi nõ sé gi fel sõ ok ta tást min den ki szá má ra egy for mán hoz -

zá fér he tõ vé tes  szük, és hang sú lyoz zuk a di á kok szá má ra a meg fe le lõ fel té te lek

biz to sí tá sá nak szük sé ges sé gét, hogy ta nul má nya i kat a tár sa dal mi és gaz da sá gi hát te -

rük kel ös  sze füg gõ aka dá lyok tól men te sen vé gez hes sék. A szo ci á lis di men zió ma gá -

ban fog lal ja a kor má nyok azon pénz ügyi és gaz da sá gi lé pé se it, ame lyek a hall ga tók –

kü lö nö sen a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû cso por tok – se gí té sét és a hoz zá fé rés le -

he tõ sé gé nek nö ve lé sét szem elõtt tart va az irány mu ta tás és ta nács adás nyúj tá sát

cé loz zák.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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MO BI LI TÁS

Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy a mo bi li tás va la men  nyi részt ve võ or szág ban to vább ra

is a bo lo gnai fo lya mat egyik kulcs fon tos sá gú cél ki tû zé se a hall ga tók és az ok ta tók

szá má ra. Is mer ve a sok, még meg ol dás ra vá ró ki hí vást e té ren, meg erõ sít jük el kö te -

le zett sé gün ket a tá mo ga tá sok és hi te lek át vi he tõ sé gé nek meg kön  nyí té se mel lett –

meg fe le lõ eset ben együt tes fel lé pés se gít sé gé vel –, hogy az EFT-n be lül a mo bi li tás

va lós ság gá vál has son. Fo koz zuk a mo bi li tás aka dá lya i nak el tá vo lí tá sá ra irá nyu ló erõ -

fe szí té se in ket a ví zu mok és mun ka vál la lá si en ge dé lyek ki adá sá nak meg kön  nyí té se

és a mo bi li tá si prog ra mok ban va ló rész vé tel ösz tön zé se ré vén. A prog ra mok ke re té -

ben kül föld ön tel je sí tett ta nul má nyi idõ szak ok tel jes el is me ré sé nek tá mo ga tá sá val

az in téz mé nye ket és a hall ga tó kat a mo bi li tá si prog ra mok tel jes ki hasz ná lá sá ra ösz -

tö nöz zük. 

AZ EFT VON ZE RE JE ÉS EGYÜTT MÛ KÖ DÉS A VI LÁG MÁS RÉ SZE I VEL

Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let nek nyi tott nak és von zó nak kell len nie a vi lág más

ré szei szá má ra is. Hoz zá já ru lá sunk nak a min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ ok ta tás

cél já nak el éré sé hez a fenn tart ha tó fej lõ dés el vén kell ala pul nia, és össz hang ban kell

len nie a ha tá ro kon át nyú ló mi nõ sé gi fel sõ ok ta tás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó irány mu ta -

tás ok ki dol go zá sa te rén fo lyó nem zet kö zi mun ká val. Is mé tel ten hang sú lyoz zuk,

hogy a nem zet kö zi egye te mi (academic) együtt mû kö dés ben a tu do má nyos (academic)
ér té ke ket kell elõny ben ré sze sí te ni. 

Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü le tet a vi lág más ré gi ó i nak fel sõ ok ta tá si rend sze -

rei szá má ra olyan part ner nek te kint jük, amely ser ken ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

kö zöt ti ki egyen sú lyo zott hall ga tói és ok ta tói cse re prog ra mo kat és az együtt mû kö -

dést. Hang sú lyoz zuk a kul tú rák kö zöt ti meg ér tés és tisz te let fon tos sá gát. A re form -

fo lya ma tok so rán szer zett ta pasz ta la ta ink nak a szom szé dos ré gi ók kal va ló meg osz tá -

sa ré vén fo koz ni kí ván juk a bo lo gnai fo lya mat is mert sé gét más föld ré sze ken.

Hang sú lyoz zuk a pár be széd szük sé ges sé gét a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó

kér dé sek ben. Szük sé gét lát juk a part ner ré gi ók azo no sí tá sá nak, il let ve a ve lük va ló

öt let- és ta pasz ta lat cse ré nek. Fel kér jük a nyomon követési csapatot a kül sõ di men -

zió stra té gi á já nak ki dol go zá sá ra.

IV.  A 2007-IG VÁR HA TÓ ELÕ RE HA LA DÁS ÁT TE KIN TÉ SE

A nyo mon kö ve té si cso por tot meg bíz zuk a szám adá si fo lya mat foly ta tá sá val és ki bõ -

ví té sé vel, va la mint a kö vet ke zõ mi nisz te ri kon fe ren ci á hoz a je len té sek meg fe le lõ

idõ ben tör té nõ el ké szí té sé vel. Szá mí tunk rá, hogy a fo ko za tok rend sze re, a mi nõ -

ség biz to sí tás és a fo ko za tok és ta nul má nyi idõ szak ok el is me ré se te rén a fel mé rés

foly ta tó dik, így 2007-re na gyobb részt be fe jez zük e há rom idõ kö zi pri o ri tás vég re haj -

tá sát. Kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le te ken szá mí tunk elõ re ha la dás ra: 

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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• mi nõ ség biz to sí tá si stan dar dok és irány el vek al kal ma zá sa (implementation) az

ENQA-jelentés alap ján;

• a nem ze ti ké pe sí té si ke re tek al kal ma zá sa; 

• kö zös fo ko za tok oda íté lé se és el is me ré se, be le ért ve a dok to ri szin tet is; 

• ru gal mas ta nu lá si út vo na lak le he tõ sé gé nek meg te rem té se a fel sõ ok ta tás ban,

be le ért ve

• a ko ráb bi ta nul má nyok el is me ré sé re szol gá ló el já rá so kat is.

A nyo mon kö ve té si cso por tot emel lett meg bíz zuk az zal, hogy a jö võ be ni fel mé -

rés alap já ul szol gá ló, ös  sze ha son lít ha tó ada to kat nyújt son be a ok ta tói és hall ga tói

mo bi li tás ról, va la mint a di á kok szo ci á lis és gaz da sá gi hely ze té rõl a részt ve võ or szá -

gok ban, és ezek rõl a kö vet ke zõ mi nisz te ri kon fe ren cia elõtt idõ ben szá mol jon be. A

jö võ be ni fel mé rés so rán a szo ci á lis di men zi ót a fen tebb vá zol tak nak meg fe le lõ en

kell fi gye lem be ven ni.

V.  FEL KÉ SZÜ LÉS 2010-RE

A bo lo gnai fo lya mat so rán ed dig el ért ered mé nyek re épít ve lét re kí ván juk hoz ni a

mi nõ ség és át lát ha tó ság el vén ala pu ló Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü le tet. A tu dás ala -

pú tár sa da lom tá mo ga tá sá ban ápol nunk kell gaz dag örök sé gün ket és kul tu rá lis sok -

szí nû sé gün ket. Az ös  sze tett mo dern tár sa dal mak ke re tei kö zött el kö te lez zük ma -

gun kat a fel sõ ok ta tás ért vál lalt ál la mi fe le lõs ség el vé nek meg õr zé se mel lett. Mi vel

a fel sõ ok ta tás a ku ta tás, az ok ta tás és az in no vá ció ta lál ko zá si pont ja, Eu ró pa ver -

seny ké pes sé gé nek is ez a kul csa. 2010-hez kö ze led ve vál lal juk an nak biz to sí tá sát,

hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek él vez ni fog ják a szük sé ges au to nó mi át ah hoz, hogy

az egyez te tett re for mo kat al kal maz zák, to váb bá el is mer jük az in téz mé nyek fenn -

tart ha tó fi nan szí ro zás irán ti igé nyét. 

Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let há rom sza kasz kö ré épül fel, ame lyen be lül

mind egyik szint ar ra szol gál, hogy fel ké szít se di ák ja it a mun ka erõ pi ac ra, kom pe ten -

ci á ik fej lesz té sé re és az ak tív ál lam pol gá ri lét re. Az át fo gó ké pe sí té si ke ret, a mi nõ -

ség biz to sí tás eu ró pai szab vá nya i nak és irány mu ta tá sa i nak el fo ga dott cso mag ja, va la -

mint a fo ko za tok és ta nul má nyi idõ szak ok el is me ré se szin tén kulcs fon tos sá gú

jel lem zõ je az EFT szer ke ze té nek.

Jó vá hagy juk a Ber lin ben ki dol go zott nyo mon kö ve té si struk tú rát a Nem zet kö zi

Ne ve lés Pán-Eu ró pai Szer ve zet (Education International Pan-European Structure, EI),

a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ ség biz to sí tás Eu ró pai Há ló za ta (ENQA) és az Eu ró pai Gyár ipa -

ros ok és Mun ka adók Szer ve ze te i nek Szö vet sé ge (Union of Industrial and Employers’
Confederations of Europe, UNICE) együtt mû kö dé sé vel. Mi vel a bo lo gnai fo lya mat

vég sõ so ron az EFT lét re ho zá sá hoz ve zet, mér le gel nünk kell a 2010 után a fej lõ dés

fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sá hoz szük sé ges meg fe le lõ in téz ke dé se ket, ezért fel kér jük

a nyo mon kö ve té si cso por tot e kér dé sek fel tá rá sá ra.

A kö vet ke zõ mi nisz te ri kon fe ren ci át 2007-ben Lon don ban ren dez zük meg.
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Lon do ni Köz le mény, 2007 
Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let fe lé: 
vá lasz a globalizált vi lág ki hí vá sa i ra 

1.  BE VE ZE TÉS

1.1. Mi, a bo lo gnai fo lya mat ban részt ve võ or szá gok fel sõ ok ta tás ért fe le lõs mi nisz te -

rei, az zal a cél lal ül tünk ös  sze Lon don ban, hogy át te kint sük a Bergenben 2005-ben

meg ren de zett kon fe ren cia óta tör tént elõ re ha la dást. 

1.2. A tag ság fel té te le ként kö zö sen el fo ga dott kri té ri u mok alap ján üd vö zöl jük a

Mon te neg rói Köz tár sa sá got a bo lo gnai fo lya mat tag ja ként. 

1.3. Az el múlt két év ben el ért ered mé nyek je len tõ sen kö ze lebb vit tek min ket

az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let (EFT) meg va ló sí tá sá hoz. A gaz dag és sok szí nû eu -

ró pai kul tu rá lis örök ség re épít ve ki ala kí tunk egy, az in téz mé nyes au to nó mi án, a tu -

do má nyos sza bad sá gon, az esély egyen lõ sé gen és a de mok ra ti kus el ve ken nyug vó

Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü le tet, amely se gí te ni fog ja a mo bi li tást, nö ve li a fog lal -

koz tat ha tó sá got, va la mint erõ sí ti Eu ró pa von ze re jét és ver seny ké pes sé gét. Ami kor

elõ re te kin tünk, lát juk, hogy a vál to zó vi lág ban fo lya ma to san szük sé ges lesz fel sõ ok -

ta tá si rend sze re in ket al kal mas sá ten ni ar ra, hogy hoz zá já rul ja nak az EFT ver seny ké -

pes sé gé hez, és ha té kony vá laszt ad has sa nak a globalizáció ki hí vá sa i ra. Tisz tá ban va -

gyunk az zal, hogy a bo lo gnai re for mok vég re haj tá sa rö vid  tá von je len tõs fel adat, és

nagy ra ér té kel jük va la men  nyi part ne rünk lan ka dat lan tá mo ga tá sát és a fo lya mat

mel let ti el kö te le zett sé gét. Öröm mel fo gad juk a mun ka cso port ok és a sze mi ná ri u -

mok hoz zá já ru lá sát, amel  lyel se gí tik az elõ re ha la dást. Egyet ér tünk ab ban, hogy part -

ne rek ként to vább ra is együtt dol goz zunk, se gít sük egy más erõ fe szí té se it és tá mo -

gas suk a be vált gya kor la tok cse ré jét.

1.4. Is mé tel ten meg erõ sít jük el kö te le zett sé gün ket fel sõ ok ta tá si rend sze re ink

át jár ha tó sá gá nak és ös  sze ha son lít ha tó sá gá nak nö ve lé se iránt, mi köz ben tisz te let ben

tart juk azok sok szí nû sé gét. Tisz tá ban va gyunk az zal a fon tos ha tás sal, ame lyet a

fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mint az ok ta tás, a ku ta tás, a kre a ti vi tás és a tu dás át adás

ha gyo má nyos köz pont jai gya ko rol nak tár sa dal ma ink fej lõ dé sé re, és az zal is, hogy

kulcs sze re pet töl te nek be a tár sa dal munk alap ja it ké pe zõ ér té kek nek a meg ha tá ro -

zá sá ban és to vább adá sá ban. Biz to sí ta ni kí ván juk, hogy fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ink

ren del kez ze nek az ös  szes cél juk el éré sé hez szük sé ges for rá sok kal. E cé lok töb bek

kö zött a kö vet ke zõk: a hall ga tók fel ké szí té se az élet re a de mok ra ti kus tár sa da lom -

ban részt ve võ ak tív ál lam pol gár ok ként; a hall ga tók fel ké szí té se jö võ be li élet pá lyá -
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juk ra és egyé ni fej lõ dé sük le he tõ vé té te le; egy szé les kö rû és ma gas fo kú tu dás bá zis

meg te rem té se és fenn tar tá sa, va la mint a ku ta tás és az in no vá ció ösz tön zé se. 

1.5. En nek meg fe le lõ en hang sú lyoz zuk az erõs in téz mé nyek fon tos sá gát, ame -

lyek sok szí nû ek, meg fe le lõ en fi nan szí ro zot tak, au to nó mok és fe le lõs ség re von ha tók.

A meg kü lön böz te tés-men tes ség és az igaz sá gos hoz zá fé rés el vét tisz te let ben kell tar -

ta ni és elõ kell moz dí ta ni az egész Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let ben. El kö te lez zük

ma gun kat ezen el vek ér vény re jut ta tá sa és an nak biz to sí tá sa mel lett, hogy se a hall -

ga tó kat, se az ok ta tó kat (staff) ne ér je sem mi fé le hát rá nyos meg kü lön böz te tés.

2 .  HA LA DÁS AZ EFT FE LÉ

2.1. A hely zet ér té ke lõ be szá mo lónk, va la mint az EUA „Tren dek V”, az ESIB „Bo lo gna

a hall ga tók sze mé vel” és az Eurydice „Fó kusz ban a fel sõ ok ta tás szer ke ze te Eu ró pá -

ban” cí mû je len té se meg erõ sí ti, hogy ös  szes sé gé ben so kat ha lad tunk elõ re az el -

múlt két év ben. Egy re nyil ván va lóbb, hogy a fo lya mat egyik je len tõs ered mé nye a

hall ga tó köz pon tú fel sõ ok ta tás irá nyá ba tör té nõ el moz du lás lesz a ta nár ve zé rel te

(teacher driven) kép zés fe lõl. Mi to vább ra is tá mo gat ni fog juk ezt a fon tos fej lõ dést. 

MO BI LI TÁS

2.2. Az ok ta tók, a hall ga tók és a vég zet tek (graduates) mo bi li tá sa a bo lo gnai fo lya mat

egyik köz pon ti ele me, amely meg te rem ti a fej lõ dés le he tõ sé gét az egyén szá má ra,

fej lesz ti az egyé nek és az in téz mé nyek kö zöt ti nem zet kö zi együtt mû kö dést, ja vít ja

a fel sõ ok ta tás és a ku ta tás mi nõ sé gét és a fel sõ ok ta tás eu ró pai di men zi ó já nak egyik

lé nye ge.

2.3. E te rü le ten 1999 óta tör tént né mi ha la dás, azon ban sok ki hí vás áll még

elõt tünk. A mo bi li tás aka dá lyai kö zött a be ván dor lás és az el is me rés meg ol dat lan

kér dé sei, va la mint az elég te len pénz ügyi ösz tön zõk és a ru gal mat lan nyug dí ja zá si

fel té te lek do mi nál nak. Tisz tá ban va gyunk az egyes kor má nyok fe le lõs sé gé vel a ví -

zu mok, a tar tóz ko dá si és mun ka vál la lá si en ge dé lyek ki adá sá nak meg kön  nyí té sé ben.

Vál lal juk, hogy azok ban az ese tek ben, ahol a fel sõ ok ta tás ért fe le lõs mi nisz ter ként

ezek az in téz ke dé sek nem tar toz nak a mi ha tás kö rünk be, sa ját kor má nyun kon be lül

azon fo gunk mun kál kod ni, hogy szá mot te võ ha la dást ér jünk el ezen a te rü le ten.

Nem ze ti szin ten az el is me rés tel jes egyet ér tés sel meg ha tá ro zott esz kö ze i nek és el -

já rá sa i nak meg va ló sí tá sá ért fo gunk dol goz ni, va la mint fon to ló ra ves  szük a mo bi li tás

to váb bi fo ko zá sá nak mód ja it mind az ok ta tók, mind a hall ga tók te kin te té ben. Ez

ma gá ban fog lal ja, hogy szor gal maz zuk a kö zös prog ra mok szá má nak je len tõs nö ve lé -

sét és a ru gal mas tan ter vek ki ala kí tá sát, va la mint in téz mé nye ink ösz tön zé sét ar ra,

hogy vál lal ja nak na gyobb fe le lõs sé get az EFT or szá gai kö zöt ti, igaz sá go sab ban ki -

egyen sú lyo zott ok ta tói és hall ga tói mo bi li tá sért.
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A FO KO ZA TOK REND SZE RE

2.4. Nem ze ti és in téz mé nyi szin ten je len tõs ha la dást ér tünk el cé lunk, a há rom sza -

ka szú kép zé sen ala pu ló EFT meg va ló sí tá sá ban. Az el sõ két sza kasz kép zé se i re be -

irat ko zott hall ga tók szá ma je len tõ sen emel ke dett, és sor ke rült a sza ka szok kö zöt ti

struk tu rá lis aka dá lyok csök ken té sé re is. Ha son ló kép pen nõtt a struk tu rált (szer ve -

zett – a ford.) dok to ri prog ra mok szá ma. Hang sú lyoz zuk a mun ka erõ-pi a ci igé nyek -

hez és a to váb bi ta nul má nyok hoz egy aránt job ban iga zo dó ké pe sí té sek hez ve ze tõ

tan ter vi re form fon tos sá gát. Az erõ fe szí té se ket a jö võ ben a hoz zá fé rést (access) és a

sza ka szok kö zöt ti elõ re ha la dást gát ló aka dá lyok el tá vo lí tá sá ra, va la mint a ta nu lá si

ered mé nye ken (learning outcomes) és a hall ga tók mun ka ter hén ala pu ló ECTS meg fe -

le lõ vég re haj tá sá ra kell össz pon to sí ta ni. Nyo ma té ko sít juk a vég zet tek fog lal koz tat -

ha tó sá ga ja ví tá sá nak fon tos sá gát, meg je gyez ve, hogy az eh hez a té má hoz kap cso ló dó

adat gyûj tést to vább kell fej lesz te ni.

EL IS ME RÉS (Recognition)

2.5. A fel sõ ok ta tá si ké pe sí té sek, a rész ta nul má nyok és az elõ ze te sen meg szer zett

tu dás – ide ért ve a nem for má lis és in for má lis ta nu lást – mél tá nyos el is me ré se az

EFT sar ka la tos al ko tó ele me, a te rü le ten be lül és glo bá lis vo nat ko zá sok ban egy -

aránt. A kön  nyen át te kint he tõ és ös  sze ha son lít ha tó fo ko za tok, va la mint az ok ta tá si

rend sze rek rõl és a ké pe sí té si ke re tek rõl hoz zá fér he tõ in for má ci ók el en ged he tet len

fel tét elei az ál lam pol gár ok mo bi li tá sá nak és az EFT von ze re je és ver seny ké pes sé ge

biz to sí tá sá nak. Mi köz ben öröm mel tölt el ben nün ket, hogy a bo lo gnai fo lya mat 38

tag or szá ga, ide ért ve Mon te neg rót, már ra ti fi kál ta a Lis  sza bo ni El is me ré si Egyez -

ményt (LRC), ar ra biz tat juk a töb bi tag or szá got, hogy ezt ki emelt sür gõs ség gel õk

is te gyék meg. 

2.6. Ha la dást ér tünk el az LRC, az ECTS és a dip lo ma mel lék le tek (dip lo ma
supplements) meg va ló sí tá sa te rén, azon ban az el is me rés sok fé le nem ze ti és in téz mé -

nyes mód sze ré nek kö vet ke ze te sebb nek kell len nie. Az el is me ré si gya kor lat ja ví tá sa

ér de ké ben ezért fel kér jük a fo lya mat nyo mon kö ve té si cso por tot (Bo lo gna Follow-up
Group, BFUG), hogy in téz ked jék an nak ér de ké ben, hogy az ENIC / NARIC há ló za -

tai le he tõ vé te gyék nem ze ti cse lek vé si ter ve ink elem zé sét és jó gya kor la ta ink ter -

jesz té sét.

KÉ PE SÍ TÉ SI KE RE TEK (Qualifications frameworks)

2.7. A ké pe sí té si ke re tek az ös  sze ha son lít ha tó ság és az át lát ha tó ság meg te rem té sé -

nek fon tos esz kö zei az EFT-én be lül, ame lyek meg kön  nyí tik a hall ga tók moz gá sát a

fel sõ ok ta tá si rend sze re ken be lül és azok kö zött. Ezen kí vül se gí te ni ük kell a fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nye ket is a mo du lok nak és a ta nul má nyi prog ra mok nak a ta nul má -

nyi ered mé nyek és kreditek alap ján tör té nõ ki dol go zá sá ban, va la mint ja ví ta ni uk kell

a ké pe sí té sek és az elõ ze te sen meg szer zett tu dás el is me ré sét.

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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2.8. A kez de ti lé pé sek meg té te lé re már sor ke rült a Nem ze ti Ké pe sí té si Ke re -

tek meg va ló sí tá sa te rén, de en nél sok kal több erõ fe szí tés re van szük ség. El kö te lez -

zük ma gun kat, hogy a Nem ze ti Ké pe sí té si Ke re te ket 2010-re be ve zet jük, az EFT

át fo gó ké pe sí té si ke re té hez il lesz ke dõ en. Fel is mer ve, hogy ez nem lesz kön  nyû fel -

adat, fel kér jük az Eu ró pa Ta ná csot, hogy a Nem ze ti Ké pe sí té si Ke re tek ki dol go zá -

sa kor tá mo gas sa a jó gya kor la tok ter jesz té sét. Hang sú lyoz zuk, hogy a ké pe sí té si ke -

re te ket úgy kell el ké szí te ni, hogy azok se gít sék a hall ga tó és ok ta tói mo bi li tást,

va la mint a fog lal koz tat ha tó sá got. 

2.9. Meg gyõ zõ dé sünk, hogy az EFT át fo gó ké pe sí té si ke re té hez il lesz ke dõ

Nem ze ti Ké pe sí té si Ke re tek ös  sze il leszt he tõk lesz nek az Eu ró pai Bi zott ság nak az

élet hos  szig tar tó ta nu lás eu ró pai ké pe sí té si ke re té re vo nat ko zó ja vas la tá val is. 

2.10. Az EFT át fo gó ké pe sí té si ke re tét, amely rõl Bergenben ál la pod tunk meg,

úgy te kint jük, mint az eu ró pai fel sõ ok ta tás promóciójának – an nak glo bá lis ös  sze -

füg gé se it te kint ve – köz pon ti al ko tó elem ét. 

ÉLET HOS  SZIG TAR TÓ TA NU LÁS

2.11. A hely zet ér té ke lõ be szá mo lónk azt mu tat ja, hogy a ru gal mas ta nu lás egyes ele -

mei az or szá gok több sé gé ben lé tez nek, ám az élet hos  szig tar tó ta nu lást tá mo ga tó

ru gal mas ta nul má nyi út vo na lak szisz te ma ti ku sabb fej lesz té se még gye rek ci põ ben

jár. Ezért fel kér jük a BFUG-t, hogy ösz tö nöz ze a jó gya kor la tok ter jesz té sét és tö re -

ked jen kö zös meg egye zés ki ala kí tá sá ra a fel sõ ok ta tás nak az élet hos  szig tar tó ta nu -

lás ban ját szott sze re pé rõl. Az EFT or szá gai kö zül csak ke vés rõl mond ha tó el, hogy

az elõ ze te sen meg szer zett tu dás el is me ré se a hoz zá fé rés (be ju tás) és a kreditek te -

kin te té ben elõ re ha la dott. Együtt mû kö dés ben az ENIC/NARIC há ló za tá val, fel kér -

jük a BFUG-t, hogy dol goz zon ki ja vas la to kat az elõ ze te sen meg szer zett tu dás el is -

me ré sé nek ja ví tá sa ér de ké ben.

MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁS ÉS A MI NÕ SÉG BIZ TO SÍ TÁ SI ÜGY NÖK SÉ GEK

EU RÓ PAI NYIL VÁN TAR TÁ SA

2.12. A Bergenben el fo ga dott EFT-beli mi nõ ség biz to sí tá si szab vá nyok és irány mu ta -

tás ok a mi nõ ség biz to sí tás te rén be kö vet ke zõ vál to zás erõ tel jes mo tor já nak bi zo -

nyul tak. Va la men  nyi or szág meg kezd te ezek vég re haj tá sát, és kö zü lük né hány nak

je len tõs ha la dást si ke rült el ér nie. Kü lö nö sen a kül sõ mi nõ ség biz to sí tás vált sok kal

fej let teb bé, mint ko ráb ban. A hall ga tók rész vé tel ének mér té ke va la men  nyi szin ten

meg nõtt 2005 óta, ha bár még min dig szük ség van fej lõ dés re. A fel sõ ok ta tá si in téz -

mé nyek nek foly tat ni uk kell sa ját bel sõ mi nõ ség biz to sí tá si rend sze re ik ki ala kí tá sát.

El is mer jük az akkreditációs és a mi nõ ség biz to sí tá si dön té sek köl csö nös el is me ré se

te rén el ért ha la dást, és szor gal maz zuk a to váb bi nem zet kö zi együtt mû kö dést a mi -

nõ ség biz to sí tá si ügy nök sé gek kö zött.

2.13. Az el sõ eu ró pai mi nõ ség biz to sí tá si fó rum, ame lyet az EUA, az ENQA, az

EURASHE és az ESIB (az E4 cso port) 2006-ban kö zö sen szer ve zett, le he tõ sé get
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biz to sí tott a mi nõ ség biz to sí tás eu ró pai fej le mé nye i nek meg vi ta tá sá ra. Ar ra bá to rít -

juk e négy szer ve ze tet, hogy foly tas sa az eu ró pai mi nõ ség biz to sí tá si fó ru mok éven -

kén ti meg szer ve zé sét, ez zel le he tõ vé té ve a jó gya kor la tok ter jesz té sét és an nak

biz to sí tá sát, hogy az EFT-ben a mi nõ ség a jö võ ben is fej lõd ni fog. 

2.14. Kö szön jük az E4 cso port nak, hogy ele get tesz azon ké ré sünk nek, mi sze -

rint to vább fej lesz ti az eu ró pai fel sõ ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá si ügy nök sé ge i rõl ve ze -

tett nyil ván tar tás lét re ho zá sá nak gya kor la ti rész le te it. A nyil ván tar tás cél ja, hogy va -

la men  nyi ér de kelt fél nek és a nagy kö zön ség nek nyil vá nos hoz zá fé rést biz to sít son a

mi nõ ség biz to sí tá si szab vá nyok kal és irány mu ta tás ok kal össz hang ban mû kö dõ, meg -

bíz ha tó mi nõ ség biz to sí tá si ügy nök sé gek kel kap cso la tos ob jek tív in for má ci ók hoz.

En nek meg fe le lõ en erõ sí te ni fog ja a bi zal mat fel sõ ok ta tá sunk iránt az EFT-n be lül

és azon túl is, és le he tõ vé te szi a mi nõ ség biz to sí tá si és az akkreditációs ha tá ro za tok

köl csö nös el is me ré sét. Öröm mel fo gad juk az E4 cso port ál tal part ner ség ben, a cso -

port ál tal ja va solt mû kö dé si mo dell alap ján lét re ho zan dó nyil ván tar tást. A nyil ván -

tar tás ön kén tes és ön fi nan szí ro zá si ala pon mû kö dik, füg get len és át lát ha tó lesz.

A je lent ke zé se ket a nyil ván tar tás ba va ló fel vé tel re a mi nõ ség biz to sí tá si szab vá nyok -

nak és irány mu ta tás ok nak va ló alap ve tõ meg fe le lés alap ján kell ér té kel ni, amit ál ta -

lá ban egy nem ze ti vizs gá lat ta nú sít, amen  nyi ben er re fel ké rés tör té nik. Fel kér jük

az E4 cso por tot, hogy a BFUG-n ke resz tül rend sze res je len tés ben szá mol jon be ne -

künk az el ért ha la dás ról, és biz to sít sa, hogy két év mû kö dés után sor ke rül jön a

nyil ván tar tás kül sõ ér té ke lé sé re, va la men  nyi ér de kelt fél vé le mé nyé nek a fi gye lem -

be vé te lé vel.

DOK TOR JE LÖL TEK ÉS PÁ LYA KEZ DÕ KU TA TÓK

2.15. Az EFT szo ro sabb ös  sze han go lá sa az Eu ró pai Ku ta tá si Te rü let tel (EKT) to -

vább ra is fon tos cél ki tû zés ma rad. Ér ték nek tart juk az olyan dok to ri prog ra mok szé -

les vá lasz té ká nak fej lesz té sét, me lyek il lesz ked nek az EFT át fo gó ké pe sí té si ke re -

té hez, de el kell ke rül ni a túl sza bá lyo zást. Ugyan ak kor úgy ítél jük meg, hogy a

kép zés har ma dik sza ka szá nak erõ sí té se, va la mint a pá lya kez dõ ku ta tók hely ze té -

nek, kar ri er ki lá tá sa i nak és pénz ügyi tá mo ga tá sá nak ja ví tá sa el en ged he tet len elõ fel -

té te le Eu ró pa azon cél ki tû zé sei el éré sé nek, hogy meg erõ sít se a ku ta tá si ka pa ci tá so -

kat és fej les  sze az eu ró pai fel sõ ok ta tás mi nõ sé gét és ver seny ké pes sé gét. 

2.16. Ezért fel kér jük a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket, hogy fo koz zák erõ fe szí té se -

i ket a dok to ri prog ra mok nak az in téz mé nyi stra té gi ák ba és po li ti kák ba va ló be épí -

té sé re, to váb bá meg fe le lõ élet út- és kar ri er le he tõ sé ge ket te remt se nek a dok tor je -

löl tek és pá lya kez dõ ku ta tók szá má ra. 

2.17. Fel kér jük az EUA-t, hogy to vább ra is tá mo gas sa a ta pasz ta lat cse rét a fel sõ -

ok ta tá si in téz mé nyek kö zött az Eu ró pa-szer te meg je le nõ in no va tív dok to ri prog ra -

mok ról, va la mint az egyéb olyan sar ka la tos kér dé sek rõl, mint az át lát ha tó hoz zá fé ré si

(be ju tá si) in téz ke dé sek, a fel ügye le ti és ér té ke lé si el já rá sok, az át vi he tõ kész sé gek

fej lesz té se és a fog lal koz tat ha tó ság ja ví tá sá nak mód jai. Ke res sük azo kat a meg fe le lõ

le he tõ sé ge ket, ame lyek ré vén ösz tö nöz he tõ a fi nan szí ro zás sal és az egyéb kér dé -

A bo lo gnai fo lya mat Kö zép-Eu ró pá ban 
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sek kel kap cso la tos fo ko zott in for má ció cse re kor má nya ink, va la mint az egyéb ku ta -

tás fi nan szí ro zó tes tü le tek kö zött. 

SZO CI Á LIS DI MEN ZIÓ

2.18. A fel sõ ok ta tás nak ha tá ro zott sze re pet kell ját sza nia a tár sa dal mi ko hé zió elõ se -

gí té sé ben, az egyen lõt len sé gek csök ken té sé ben, va la mint a tár sa da lom tu dás szint -

jé nek, kész sé ge i nek és kom pe ten ci á i nak nö ve lé sé ben. A po li ti ká nak en nél fog va azt

kell cél ként ki tûz nie, hogy ma xi ma li zál ja az egyé nek le he tõ sé ge it sze mé lyes fej lõ -

dé sük és a fenn tart ha tó és de mok ra ti kus, tu dás ala pú tár sa da lom hoz va ló hoz zá já ru -

lá suk szem pont já ból. Egyet ér tünk az zal a tár sa dal mi tö rek vés sel, hogy a fel sõ ok ta -

tás ba be lé põ, ab ban részt ve võ és ké pe sí tést szer zõ hall ga tó ság ös  sze té tel ének

va la men  nyi szin ten tük röz nie kell né pes sé ge ink sok szí nû sé gét. En nek meg fe le lõ en

foly tat juk erõ fe szí té se in ket a meg fe le lõ hall ga tói szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, a fel sõ -

ok ta tás ba va ló be ju tás hoz és az azon be lül szük sé ges ru gal ma sabb kép zé si út vo na lak

meg te rem té sé re, va la mint a rész vé tel va la men  nyi szin ten va ló ki szé le sí té sé re az

esély egyen lõ ség alap ján.

AZ EU RÓ PAI FEL SÕ OK TA TÁ SI TE RÜ LET GLO BÁ LIS ÖS  SZE FÜG GÉ SEI

2.19. Örö münk re szol gál, hogy a vi lág sok ré szén a bo lo gnai re for mok fi gye lem re mél -

tó ér dek lõ dést vál tot tak ki és ser ken tõ en ha tot tak az eu ró pai és nem zet kö zi part -

ne rek kö zött egy sor kér dés ben fo lyó vi ták ra. Ezek töb bek kö zött a ké pe sí té sek el -

is me ré sét, a part ner sé gen nyug vó együtt mû kö dés elõ nye it, a köl csö nös bi za lom és

meg ér tés kér dé sét és a bo lo gnai fo lya mat alap já ul szol gá ló ér té ke ket fog lal ják ma -

guk ban. El is mer jük to váb bá a vi lág más ré sze in egyes or szá gok ál tal an nak ér de ké -

ben tett erõ fe szí té se ket, hogy job ban össz hang ba hoz zák fel sõ ok ta tá si rend sze re i -

ket a bo lo gnai ke ret rend szer rel. 

2.20. El fo gad juk „Az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Te rü let a glo bá lis kör nye zet ben”

stra té gi át és elõ moz dít juk a mun kát az alap ve tõ po li ti kai te rü le te ken: az EFT-re vo -

nat ko zó in for má ci ók bõ ví té se, von ze re jé nek, ver seny ké pes sé gé nek nép sze rû sí té se;

a part ner sé gen ala pu ló együtt mû kö dés erõ sí té se; a po li ti kai pár be széd in ten zí veb bé

té te le; és az el is me rés ja ví tá sa. Ezt a fel ada tot az OECD/UNESCO ál tal a ha tá ro -

kon át nyú ló fel sõ ok ta tás mi nõ sé gi szol gál ta tá sá ról meg fo gal ma zott irány mu ta tás ok

ös  sze füg gé sé ben le het ér tel mez ni. 

3 .  PRI O RI TÁ SOK 2009-BEN

3.1. Egyet ér tünk ab ban, hogy az el kö vet ke zõ két év ben az egyez te tett cse lek vé si

irá nyok vég re haj tá sá ra össz pon to sí tunk, ide ért ve a há rom sza ka szú kép zé si rend szer

ál lan dó pri o ri tá sa it, az ok le ve lek és rész ta nul má nyok mi nõ ség biz to sí tá sát és el is me -

ré sét. El sõ sor ban a kö vet ke zõ cse lek vé si te rü le tek re fo gunk össz pon to sí ta ni.
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MO BI LI TÁS

3.2. A 2009-es nem ze ti je len té se ink ben azon nem ze ti szin tû in téz ke dé sek rõl fo -

gunk be szá mol ni, ame lyek elõ se gí tet ték a hall ga tók és ok ta tók mo bi li tá sát, ide ért -

ve a jö võ be li ér té ke lés re vo nat ko zó in téz ke dé se ket. A 2.3. be kez dés ben meg ha tá ro -

zott fõ nem ze ti ki hí vá sok ra fo gunk kon cent rál ni. Ab ban is egyet ér tünk, hogy az

in for má ció-meg osz tás ér de ké ben egy nem ze ti szak ér tõk bõl ál ló há ló za tot kell lét re -

hoz nunk, és se gí te nünk kell az ösz tön dí jak és köl csö nök hor doz ha tó sá gát gát ló aka -

dá lyok azo no sí tá sát és le küz dé sét. 

SZO CI Á LIS DI MEN ZIÓ

3.3. Ha son ló kép pen je len tést fo gunk ké szí te ni a szo ci á lis di men zi ót érin tõ nem ze ti

stra té gi á ink ról és po li ti ká ink ról, ide ért ve a cse lek vé si ter ve ket és az ezek ha té kony -

sá gá nak ér té ke lé sét szol gá ló in téz ke dé se ket. Fel ké rünk min den ér de kelt fe let,

hogy nem ze ti szin ten ve gyen részt eb ben a mun ká ban és tá mo gas sa azt. 

ADAT GYÛJ TÉS

3.4. Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy szük ség van a mo bi li tás ra és a szo ci á lis di men zi ó -

ra vo nat ko zó ada tok el ér he tõ sé gé nek ja ví tá sá ra va la men  nyi, a bo lo gnai fo lya mat ban

részt ve võ or szág ban. Ezért fel kér jük az Eu ró pai Bi zott sá got (Eurostat), hogy az Eu-

rostudent-tel ös  sze füg gés ben dol goz zon ki ös  sze ha son lít ha tó és meg bíz ha tó mu ta -

tó kat és ada to kat a szo ci á lis di men zió és a hall ga tói és ok ta tói mo bi li tás ál ta lá nos

cél ki tû zé sei te rén el ért ha la dás mé ré sé re va la men  nyi bo lo gnai or szág ban. Az ada -

tok nak ezen a te rü le ten ki kell tér ni ük a fel sõ ok ta tás ban va ló rész vé tel igaz sá gos sá -

gá ra, va la mint a dip lo má sok fog lal koz tat ha tó sá gá ra. Ezt a fel ada tot a BFUG-vel

együtt kell el vé gez ni, és a je len tést a 2009. évi mi nisz te ri kon fe ren ci ánk ra kell be -

nyúj ta ni. 

FOG LAL KOZ TAT HA TÓ SÁG

3.5. A há rom sza ka szú kép zé si rend szer be ve ze té sé nek nyo mon kö ve té se ként fel kér -

jük a BFUG-t, hogy mér le gel je rész le te seb ben, mi ként ja vít ha tó a fog lal koz tat ha tó -

ság az egyes sza ka szok te kin te té ben, va la mint az egész éle ten át tar tó ta nu lás sal

össze füg gés ben. Ez ma gá val von ja va la men  nyi ér de kelt fél fe le lõs sé gét. A kor má -

nyok nak és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek töb bet kell kom mu ni kál ni uk a mun ka -

adók kal és az egyéb ér de kelt fe lek kel re form ja ik alap ve tõ lo gi ká já ról. Mi kor má nya -

in kon be lül azon le szünk, hogy biz to sít suk, hogy a köz al kal ma zot ti szfé ra

fog lal koz ta tá si és kar ri er szer ke ze te tel jes mér ték ben ös  sze egyez tet he tõ le gyen az

új kép zé si rend szer rel. Ar ra biz tat juk az in téz mé nye ket, hogy part ner sé ge i ket és a
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mun ka adók kal a ta nul má nyi ered mé nyek re épü lõ tan terv-in no vá ció ál lan dó fo lya ma -

tá ban va ló együtt mû kö dést to vább fej les  szék.

AZ EU RÓ PAI FEL SÕ OK TA TÁ SI TE RÜ LET GLO BÁ LIS ÖS  SZE FÜG GÉ SEI

3.6. Fel kér jük a BFUG-t, hogy 2009-re ké szít sen ré szünk re eu ró pai, nem ze ti és in -

téz mé nyi szin tû je len tést az ezen a te rü le ten vég be me nõ ál ta lá nos fej le mé nyek rõl.

Va la men  nyi ér de kelt fél – sa ját fe le lõs sé gi kö rén be lül – szerepet ját szik eb ben. Az

EFT stra té gi á já nak a glo bá lis kör nye zet ben va ló vég re haj tá sá ról szó ló je len tés ben a

BFUG-nek min de nek elõtt két pri o ri tást kell fi gye lem be ven nie. Az egyik az EFT-

rõl ren del ke zés re ál ló in for má ci ók jobb el ér he tõ sé ge a Bo lo gna Tit kár ság weboldalá-

nak fej lesz té sé vel és az EUA Bo lo gna ké zi könyv ének fel hasz ná lá sá val, a má sik az el -

is me rés ja ví tá sa. Fel kér jük az EFT-n be lü li fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket,

ENIC/NARIC-központokat és egyéb il le té kes el is me ré si ha tó sá go kat, hogy a vi lág

más ré szén szer zett ké pe sí té se ket ugyan olyan nyi tott ság gal ér té kel jék, mint ami -

lyen nyi tott sá got ak kor vár ná nak el, ha egy eu ró pai ké pe sí tést ér té kel né nek a vi lág

más ré szén, va la mint hogy az el is me rést az LRC el vei alap ján vé gez zék. 

HELY ZET ÉR TÉ KE LÉS

3.7. Fel kér jük a BFUG-t, hogy a 2009-ben ren de zen dõ mi nisz te ri kon fe ren ci ánk ra

is mét ké szít sen egy hely zet ér té ke lõ be szá mo lót a nem ze ti je len té sek alap ján. A be -

szá mo ló ban to váb bi fej lõ dés re szá mí tunk a kva li ta tív elem zés te rén, kü lö nö sen a

mo bi li tás ra, a bo lo gnai fo lya mat glo bá lis ös  sze füg gé se i re és a szo ci á lis di men zi ó ra

vo nat ko zó an. A hely zet ér té ke lõ be szá mo ló ban tár gyalt te rü le tek nek a jö võ ben is

fog lal koz ni uk kell a fo ko za tok rend sze ré vel és a dip lo má sok fog lal koz tat ha tó sá gá val,

az ok le ve lek és a rész ta nul má nyok el is me ré sé vel, va la mint a mi nõ ség biz to sí tás va la -

men  nyi as pek tu sá nak a mi nõ ség biz to sí tá si szab vá nyok kal és irány mu ta tás ok kal

össz hang ban ál ló vég re haj tá sá val. A fo ko zot tab ban hall ga tó köz pon tú, ered mény ala -

pú ta nu lás irá nyá ba va ló el moz du lás szán dé ká val a kö vet ke zõ be szá mo ló nak in teg -

rált mó don ki kell ter jed nie a Nem ze ti Ké pe sí té si Ke re tek re, a ta nu lá si ered mé -

nyek re és kreditekre, az egész éle ten át tar tó ta nu lás ra és az elõ ze te sen

meg szer zett tu dás el is me ré sé re is.

4 .  ELÕ RE TE KIN TÉS 2010-IG ÉS AZON TÚL ME NÕ EN

4.1. Mi vel az EFT to vább fej lõ dik és vá la szol a globalizáció ki hí vá sa i ra, ar ra szá mí -

tunk, hogy együtt mû kö dés re 2010 után is szük ség lesz. 

4.2. El tö kélt szán dé kunk, hogy 2010-et, amely a bo lo gnai fo lya mat ról az EFT-re

va ló át té rést jel zi, mint an nak a le he tõ sé gét ra gad juk meg, hogy meg erõ sít sük el kö -

te le zett sé gün ket a fel sõ ok ta tás iránt, amely tár sa dal ma ink fenn tart ha tó vá té te lé -

nek kulcs fon tos sá gú ele me mind nem ze ti, mind eu ró pai szin ten. 2010-et vá laszt juk
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an nak le he tõ sé ge ként, hogy új ra meg fo gal maz zuk azt az el kép ze lést, amely a bo lo gnai

fo lya mat út já ra bo csá tá sa kor mo ti vált ben nün ket 1999-ben, és hogy egy olyan EFT

mel lett ér vel jünk, ame lyet a szer ke zet és az esz kö zök kér dé sén túl mu ta tó ér té kek

és el kép ze lé sek mo ti vál nak. Vál lal juk, hogy 2010-et mint le he tõ sé get fel hasz nál juk

ar ra, hogy el in dít suk fel sõ ok ta tá si rend sze re in ket egy olyan úton, amely a min den -

na pos kér dé se ken túl ra te kint, és fel ké szí ti azok ra a ki hí vá sok ra, ame lyek a jö võn -

ket fog ják meg ha tá roz ni. 

4.3. Fel kér jük a BFUG-t, hogy ve gye fon to ló ra, mi ként fej lõd het ne to vább az

EFT 2010 után, to váb bá er rõl ké szít sen je len tést a 2009-es mi nisz te ri ér te kez let re.

En nek a szük sé ges tá mo ga tá si struk tú rák kér dé se it is fel kell ölel nie, szem elõtt

tart va, hogy a je len le gi in for má lis együtt mû kö dé si for mák jól mû köd nek és pél dát -

lan vál to zá so kat idéz tek elõ.

4.4. A ko ráb bi hely zet ér té ke lõ gya kor la tok ra, va la mint a Tren dek, a Bo lo gna a hall -
ga tók sze mé vel je len té sek re épít ve, fel kér jük a BFUG-t, hogy ve gye fon to ló ra egy a

ta nács adó ta gok kal part ner ség ben ké szí tett je len tés ös  sze ál lí tá sát 2010-re, amely a

bo lo gnai fo lya mat ban 1999 óta, EFT-szerte el ért át fo gó ha la dást ér té kel né. 

4.5. A 2010-es mi nisz te ri ér te kez let jel le gé re, tar tal má ra és hely szí né re vo nat -

ko zó dön tés ha tás kör ét át ru ház zuk a BFUG-re az zal, hogy a dön tést 2008 el sõ fe lé -

ben meg kell hoz nia. 

4.6. Kö vet ke zõ ér te kez le tünk al kal má val ven dég lá tó ink a Be ne lux-ál la mok

lesz nek, Leuven/Louvain-la-Neuve-ben, 2009. áp ri lis 28–29-én.
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A kö tet szer zõi

Barakonyi Kár oly a BME-n szer zett vil la mos mér nö ki dip lo mát (1962), majd

ki tün te té ses gaz da sá gi mér nö ki ok le ve let (1968). 1962-ben a DÉDÁSZ-nál üzem mér -

nök, ké sõbb a Terv- és Köz gaz da sá gi osz tály ve ze tõ je. 1974-tõl a Pé csi Tu do mány egye -

tem ok ta tó ja, 1986-tól a Stra té gi ai Management tan szék ala pí tó ja és ve ze tõ je, 1990-

tõl egye te mi ta nár, 1994-tõl 1997-ig rek tor. 2007-tõl  a Sze ge di Tu do mány egye tem

má sod ál lá sú pro fes  szo ra. Kan di dá tu si cí met 1978-ban szer zett, 1988-ban a köz gaz da -

ság tu do mány MTA dok to ra lett. Ku ta tá si te rü le tei: stra té gi ai me nedzs ment, stra té -

gi ai dön té sek, vál la la ti kul tú ra, EU-tanulmányok, fel sõ ok ta tá si me nedzs ment. Ven -

dég pro fes  szor ként az ame ri kai Wharton School-on (University of Penn syl vania)

ta ní tott és ku ta tott (1989/90 és 1991/92). A New York Academy of Sciences tag ja, a

Vi lág bank szak ér tõ je, az Association for Studies of Higher Education, a The Euro-

pean Higher Education Society tag ja, az MTA Ve ze tés- és Szer ve zés tu do má nyi Bi -

zott ság el nö ke, az MTA Gaz da sá gi Mi nõ sí tõ Bi zott sá gá nak tag ja. 1994-tõl az FTT

plé nu má nak, bi zott sá ga i nak tag ja. 1999-tõl Szé che nyi Pro fes  szo ri ösz tön dí jas, 2001-

tõl Jean Monnet ösz tön dí jas, 2002-ben Bri tish American Tobacco Pro fes  szor. 2003-

ban Szent-Györ gyi Al bert-díj jal, 2006-ban a Ma gyar Köz tár sa ság Ér dem rend Tisztik-

eresztjével tün tet ték ki. 2008-tól a PTE professor emeritusa. Fon to sabb köny vei:

Rend szer vál tás a fel sõ ok ta tás ban – Bo lo gna fo lya mat, mo der ni zá ció (2004); Vál la la ti kul tú ra
(2004); Stra té gi ai dön té sek (2004), Stra té gi ai me nedzs ment (2002).

Bu ra Lász ló ma gyar ta nár, nyel vész, a fi lo ló gia dok to ra, a Babeş-Bolyai Tu do -

mány egye tem 1999-ben lé te sí tett, Szat már né me ti be ki he lye zett Ta ní tó kép zõ Fõ is -

ko lá já nak ta nul má nyi igaz ga tó ja 2005-ig, ezt követően óra adó elõ adó ja. Ku ta tá si te rü-

le te: a kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tá si rend szer fej lõ dé se/fej lesz té se (Er dély ben), a

bo lo gnai rend szer al kal ma zá sa a ro má ni ai pe da gó gus kép zés ben. A kér dés kör ben

meg je lent mun kái:  Is ko la vá ro sunk Szat már né me ti (1999); Fel sõ fo kú ok ta tás Szat már né -
me ti ben és vi dé kén – ré gen és ma (2006); A pe da gó gi ai szak ki fe je zé sek ér té ke (2007).

Gabóda Bé la pe da gó gus, a ne ve lés tu do má nyok dok to ra (PhD). 1984–1999 kö zött

a Beregdédai Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó-he lyet te se, 1999-tõl a II. Rá kó czi Fe renc Kár -

pát al jai Ma gyar Fõ is ko la ta ná ra. Ku ta tá si te rü le te a ki sebb sé gi ok ta tás, ezen be lül a

ma gyar tan nyel vû ok ta tás tör té ne te és hely ze te Kár pát al ján (Uk raj ná ban). E tárgy -

kör ben meg je lent fon to sabb ta nul má nyai: A ha tá ron tú li – Kár pát al jai – ma gyar kul tu -
rá lis in téz mé nyek (2004), Ok ta tás ügy Kár pát al ján a két vi lág há bo rú kö zött (2003), A ma -
gyar nyel vû ok ta tás hely ze te Kár pát al ján az ok ta tá si ka tasz ter ada tai alap ján (2003),

356 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:09 Page 356



Nem ze ti sé gi is ko la ügy Kár pát al ján, 1944–1990 (2001), Tan ügy igaz ga tás Kár pát al ján
(1920–1944) (2002).

Gabóda Éva óvo da pe da gó gus, et nog rá fus. A Kár pát al jai Ma gyar Pe da gó gus szö -

vet ség óvo da szek ci ó já nak el nö ke. 2002-tõl a II. Rá kó czi Fe renc Kár pát al jai Ma gyar

Fõ is ko la ta nár se géd je. Ku ta tá si te rü le te az elmagyarosodás/elruszinosodás kér dé se

Kár pát al ján két nyel vû kö zeg ben (csa lád ban), va la mint a ki sebb sé gi (ma gyar) tan -

nyel vû óvo dák tör té ne te és hely ze te Kár pát al ján. E tárgy kör ben meg je lent fon to -

sabb ta nul má nyai: A felsõ-tisza-vidéki ma gyar tan nyel vû óvo dák hely ze te a ka tasz te res adat -
bá zis tük ré ben (2007), A két nyel vû csa lá dok ér ték rend je és a ki sebb sé gi lét alap prob lé mái Bá tyú
köz ség ben (2006), Óvo dai ne ve lés Kár pát al ján a szá mok és az óvo da szek ció mun ká já nak tük -
ré ben (2001).

Gábrity Mol nár Irén köz gaz dász, szo ci o ló gus, a po li ti kai tu do má nyok dok to ra.

1978 óta az Új vi dé ki Egye tem sza bad kai Köz gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak ok ta tó ja

(je len leg ren des egye te mi ta nár) és a Ma gyar Tan nyel vû Ta ní tó kép zõ Kar ven dég ta -

ná ra. A Ma gyar ság ku ta tó Tu do má nyos Tár sa ság (Sza bad ka, 1991) el nö ke, ku ta tá si

ko or di ná to ra és ki ad vá nya i nak társ szer kesz tõ je. Ku ta tá si te rü le te az em be ri erõ for rás

fej lesz té se, gaz da ság-, ok ta tá s- és ki sebb ség szo ci o ló gia. E tárgy kör ben meg je lent

mun kái: Sociologija za ekonomiste [Szo ci o ló gia köz gaz dász ok nak] (társ szer zõ vel, 2001),

Kis tér sé gek élet ere je – Dél vi dé ki fej lesz té si le he tõ sé gek (tár szer zõk kel, szerk. 2006), Ok ta tá si
ok nyo mo zó (szer zõ és szerk. 2006), To le ran cia-épí tõk – Graditelji tolerancije – Construcors
of tolerance (társ szer zõk kel, 2007). E-mail cí me: irengm@tippnet.rs

Keeling, Ruth je len leg a Berke ley Egye tem (Ka li for nia, USA) Fel sõ ok ta tá si Ta -

nul má nyok Köz pont já nak (CSHE) ven dég ku ta tó ja, és részt vesz az ame ri kai és eu -

ró pai ku ta tó egye te mek ös  sze ha son lí tó elem zé sé ben. Emel lett köz re mû kö dik az

Eu ró pai Egye te mi Szö vet ség (Brüs  szel) ké szü lõ ké zi könyv ének meg írá sá ban, va la -

mint ku ta tást ve zet a fi a tal dok to rok el he lyez ke dé sé rõl. Ké szü lõ dok to ri dis  szer tá -

ci ó já ban (Camb rid ge, Ang lia) az EU fel sõ ok ta tá si po li ti ká ját vizs gál ja. Ko ráb ban az

Eu ró pai Bi zott ság ok ta tás ügyi igaz ga tó sá gán dol go zott. Köz re mû kö dött az Eu ró pai

Egye te mi Szö vet ség je len té sé nek el ké szí té sé ben (Trends V), amely az eu ró pai fel sõ -

ok ta tá si tér ség ok ta tá si mi nisz te rek 2007-es lon do ni kon fe ren ci á já ra ké szült. 

Koz ma Ta más ne ve lés szo ci o ló gus, az MTA dok to ra. 1981–2000 kö zött az Ok ta -

tás ku ta tó In té zet fõ igaz ga tó ja, 1994-tõl a Deb re ce ni Egye tem ta ná ra, az egye tem

Fel sõ ok ta tá si K&F Köz pont já nak ve ze tõ je. Ku ta tá si te rü le te a tár sa dal mi tér és az

ok ta tá si rend szer kap cso la ta, va la mint a fel sõ ok ta tás és a fel sõ ok ta tá si po li ti ka nem -

zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban. E tárgy kör ben meg je lent mun kái: Ha tá ro kon in nen, ha tá -
ro kon túl (2002), Ki sebb sé gi ok ta tás Kö zép-Eu ró pá ban (2005) (társ szer zõk kel), Fel sõ ok ta -
tá si akkreditáció Kö zép-Eu ró pá ban (2006) (szerk., Rébay Mag dol ná val kö zö sen).

Hon lap ja: http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/index.html

Lász ló Bé la egye te mi ta nár (a ma te ma ti ka mód szer ta na), a nyitrai (Szlo vá kia)

Kö zép-eu ró pai Ta nul má nyok Ka ra dé kán ja. Egye te mi ta nul má nya it ma te ma ti ka –
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áb rá zo ló geo met ria ta ná ri sza kon Po zsony ban vé gez te (Szlo vá kia). A tu do má nyok

kan di dá tu sa fo ko za tot (CSc.) al geb rá ból és szám el mé let bõl a po zso nyi Komenský

Egye te men sze rez te, és ugyan eb bõl ha bi li tált a nyitrai Kons tan tin Fi lo zó fus Egye te -

men (Szlo vá kia). Ku ta tá si te rü le tei: szám el mé le ti függ vé nyek, egyen le tes el osz lás,

az al geb ra és szám el mé let mód szer ta na, ki sebb sé gi ok ta tá si rend sze rek, mû ve lõ dés-

és felsõoktatástörténet. E tárgy kör ben meg je lent mun kái: A szlo vá ki ai ok ta tás ügy szer -
ke ze te, va la mint köz igaz ga tá si és jo gi ke re tei (1998), Uni form distribution of sequences and
porosity sets (1998), Theory of the Carmichael function (2000), A ma gyar ok ta tás ügy (2004),

Az is ko lai mû ve lõ dés a sta tisz ti kák tük ré ben (2006), Akkreditáció Szlo vá ki á ban (2006).

Orosz An na nem zet kö zi kap cso la tok szak ér tõ. 2007-ben vég zett a Bu da pes ti

Corvinus Egye tem (BCE) Nem zet kö zi ta nul má nyok sza kán. Szak dol go zatának  té má ja:

A bo lo gnai fo lya mat ál lá sa a Nyu gat-Bal kán or szá ga i ban és azok eu ró pai in teg rá ci ó ja.

A BCE Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té zet PhD-hallgatója. Ku ta tá si te rü le te: az ál -

lam épí té si fo lya mat tal ös  sze füg gõ ok ta tás szer ve zé si kér dé sek. A Trentoi Egye tem

ál tal ko or di nált Joint European Master in Comparative Local Development prog ram

hall ga tó ja. (Szak dol go zat té má ja: A fel sõ ok ta tás sze re pe Bosz nia-Her ce go vi na szo ci á  -

lis és gaz da sá gi fej lõ dé sé ben.) E-mail cím: anna.orosz@uni-corvinus.hu

Pusz tai Gab ri el la ne ve lés szo ci o ló gus, PhD habil. 1999 óta a Deb re ce ni Egye tem

ok ta tó ja, az egye tem Fel sõ ok ta tá si K&F Köz pont já nak ku ta tá si ve ze tõ je. Ku ta tá si

te rü le te az ok ta tá si rend szer nem ál la mi sze rep lõ i nek, va la mint a tár sa dal mi tõ ke

és az is ko lai pá lya fu tás kap cso la tá nak vizs gá la ta. E tárgy kör ben meg je lent mun kái:

Is ko la és kö zös ség (2004), Egy ház és ok ta tás (társ szer zõk kel, 2005), Education and church
in Central and Eastern Europe (társ szer zõk kel, 2008). Hon lap ja: http://dragon.unideb.hu

/nevtud/Oktdolg/Oneletrajzok/PG.htm

Rébay Mag dol na PhD, ne ve lés tör té nész, fel sõ ok ta tá si ku ta tó. 1999-ben tör té -

ne lem, va la mint né met nyelv és iro da lom sza kon vég zett a Páz mány Pé ter Ka to li kus

Egye te men. 1999/2000-ben kö zép is ko lai ta nár. 2000-tõl öt éven ke resz tül az Ok ta tás -

ku ta tó In téz tet (il let ve jog utód ja a Fel sõ ok ta tá si Ku ta tó in té zet) tu do má nyos se géd -

mun ka tár sa, ahol fel sõ ok ta tás-po li ti kai ku ta tá sok ban vett részt. Je len leg egye te mi

ta nár se géd a DE Ne ve lés tu do má nyok In té ze té ben. Kap cso ló dó pub li ká ci ói: Fel sõ -
okta tá si akkreditáció Né met or szág ban (2003), Akkredi tá ció Auszt ri á ban (2006). 

E-mail: rebay@ella.hu.

Sza bó Pé ter Csa ba egye te mi ta nár se géd. 2001-ben szer zett ma gyar nyelv és

iro da lom sza kos ta ná ri dip lo mát. 2002–2005 kö zött a Ne ve lés tu do má nyi dok to ri prog -

ram hall ga tó ja a Deb re ce ni Egye te men. Je len leg a DE BTK Ne ve lés tu do má nyok In -

té ze té nek ok ta tó ja. Ko ráb ban a Re gi o ná lis Egye tem ku ta tó cso port, il let ve je len leg

a DE Fel sõ ok ta tá si K&F Köz pont ku ta tó ja ként a fel sõ ok ta tás és az ok ta tók tár sa -

dal má nak vál to zá sa i val fog lal ko zik.

Szol ár Éva doktorandusz, a nagy vá ra di szé ke lyû Partiumi Ke resz tény Egye tem

óra adó ta ná ra, szo ci á lis mun kás és a Deb re ce ni Egye tem Fel sõ ok ta tás K&F Köz pont já nak
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mun ka tár sa. Ku ta tá si te rü le te az ok ta tá si re for mok és ok ta tás po li ti ka, il let ve az ok -

ta tás ügy de cent ra li zá ci ó já nak és pi a co sí tá sá nak ös  sze ha son lí tó vizs gá la ta. E tárgy -

kör ben meg je lent ta nul má nyai: Finanszírozásalapú ok ta tá si re for mok szupranacionális
irá nyí tás ban (2007), il let ve Ki fi nan szí roz za a ro má ni ai köz ok ta tást? (2008). Hon lap:

www.evaszolar.shp.hu 

Tomusk, Voldemar MA-fokozatot (eu ró pai ta nul má nyok) szer zett a Kö zép-Eu ró pai

Egye te men Prá gá ban, va la mint dok to ri fo ko za tot szo ci o ló gi á ból (ok ta tás- és ne ve lés -

szo ci o ló gia) a Turkui Egye te men. 1995 óta kü lön bö zõ be osz tá sok ban – elõbb mint

prog ram me ne dzser, majd pe dig mint igaz ga tó he lyet tes – a So ros Ala pít vány fel sõ ok -

ta tá si tá mo ga tó prog ram ját ve ze ti Bu da pes ten és Lon don ban. Utób bi mun kái: The
Open World and Closed Societies (2004), va la mint Creating the European Area of Higher
Education: Voices from the Periphery (szerk., 2006). Ta nul má nyai je len tek meg a Higher
Education Policy, az International Studies in Sociology of Education, a Bri tish Jo ur nal of So-
ciology of Education, a European Jo ur nal of Education, a Cahiers de la recherché sur l’édu -
cation et les saviors cí mû fo lyó irat ok ban. Je len le gi ku ta tá si te rü le te a tu dás po li ti kai

szo ci o ló gi á ja, a tu dás sze re pe és funk ci ói a késõmodern tár sa dal mak ban, va la mint a

tu dás in téz mé nye i nek ko rai bol se vik re form ja Orosz or szág ban.
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The Bo lo gna Process in Central Europe
(Summary)

The ‘Bologna Process’ is an emblematic name stand ing for the higher education

reforms of the European universities. The expression refers to the declaration

having been signed by 29 European ministers of education in Bo lo gna, Italy, 1999. It

is an ‘open policy process’ where ministers time-to-time  (every second year) report

to each other their results of restructuring the higher education of their respective

countries. The manifested purpose of the Bo lo gna Process is to develop a ‘European

Higher Education Area’ within which higher education standards, credits and

degrees might be compatible (comparable). Among the BP’s latent functions, critics

point out the heavy competion of Europe for foreign students, especially from Asia,

by creating short-term degree programs like those at the American universities.  

The scientific studies of the so-called ‘Bologna Process’ – the on-going re form

of the European higher education – can be grouped into two ma in categories. The

first category covers the government reports, self evaluations and experts analyses of

the activities and completions of the paticipating systems. Characteristic of this

literature is the Trends Report I–V. disseminated by the European Universities

Association. Trends I–V (2007) use both quantitative and qualitative research to

highlight the accomplishments as well as the obstacles of the re form process in

Europe. From an academic point of view, they can be called  ‘defensive’. The second

group of studies can be called ‘offensive’ in terms that they challenge the entire

re form with its objectives, values and philosophies. While the former set of studies

are well systematised, the latter one are sporadic and divergent. The ‘offensive’

studies are mostly produced by university teachers and academicians with the aim

to change or eliminate the eintire re form. 

Few of this literature can be considered as ‘critical’ or ‘interpretative’ with the

aim to describe, analyse and understand the Bo lo gna Process from outside. The

present study belongs to this type of studies. It is the outcome of a comparative

work (The Bo lo gna Process in Central Europe, BCE, 2006-07) aiming to reveal the Bo lo gna

Process in selected higher education systems of Central Europe (Austria, Croatia,

Hun ga ry, Serbia, Slovakia, Slovenia, Romania and Ukraine) and discover the hidden

social-political drives of this policy-making  process. It was financed by the Public

Foundation for Education (Ok ta tá sért Köz ala pít vány), Bu da pest, Hun ga ry. The present

book consists of a critical analysis of the existing literature (T. Koz ma), the origins and

histories of the higher education reforms in the countries mentioned (‘case

studies’) and two concluding chapters (V. Tomusk and T. Koz ma).
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*  *  **  *  *

The Bo lo gna Process is a real challenge for the new EU countries. Though their

ministers signed the original accord in 1999, most of them stepped into the process

in 2004 only. The Bo lo gna Process challenges the traditional Hum bold ti an structure

and functions of the university while the higher education systems of the reg ion has

mostly followed the German (Hum bold ti an) model. The Bo lo gna Process – as an

intervention by the governments from outside of the academia – is an umbrella of

various reforms, including finance, management (‘steering’), curricula etc. While

struggling with  both growing social demands and shrinking governmental supports,

the higher education institutions and their professoriates feel the loss of university

autonomy. The Bo lo gna Process became, therefore, the focal point of various reforms

and caused social tensions. 

Hun ga ry (K. Barakonyi, G. Pusz tai, P. Cs. Sza bó). Various interpretations of the

Bologna Process by different actors of the higher education policy arena in Hun ga ry,

their (the actors’) various interests and drives are also questioned and described.

Debates among policy makers and higher education practicionaires, reflected in the

media are presented. Besides, interviews of the leading figures of the Hungarian

higher education on the one hand and the labour market on the other create the

basis of the research results. 

There are significant differences among the relevant higher education actors

about the necessity of the Bologna Process. The role of the state in higher education

as well as the legitimacy of other actors in the higher education policy formation are

also debated. These debates go back partly to the different interpretation of the

re form process (mentioned) and partly the different interests on higher education

as public or private good. Some of the fightings are caused by a top-down policy

shaping system which lacks the necessary social consensus making mechanisms and

techniques. 

The Bo lo gna Process is a cover name (the ‘Troian Horse’) for a radical re form in

Hungraian higher education as well as in the entire society. The most vulnerable

goups might be the students leaving the (new) system with the new BA or BSc

degrees. They seem to be at risk because of the uncertainty of the new degrees

(their values for further studies on the one hand and on the labour market on the

other). If students of socially disadvantaged groups may leave the system en mass
(which is expected by experts and urged by policy-makers), than the higher

education system may not support the social equality, a social function having been

developed after the political transition of 1989/90.  

Croatia (A. Orosz). The impetus of the Bologna Process is in connection with

the European integration policy of Croatia, a part of which is the re form process in

the field of higher education. In line with the principles of the Bo lo gna Declaration,

a Higher Education Act (2004) was adopted that promotes the realisation of the

European Higher Education Area. A new financial scheme for public universities was

also introduced afterwards. The governance of general and higher education was
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integrated by establishing a Ministry of Science, Education and Sports. A National

Higher Education Council was established as a professional consultative body

responsible for the qualitative functioning and improvement of the whole Croatian

higher education system. A Scientific Higher Education Office was created to

provide expertise in the field of evaluation of research activities and the recognition

of professional qualifications.

Furthermore, a control mechanism covering many institutions was elaborated to

follow-up the realising of the Bo lo gna reforms. Croatia has two representatives in the

Bo lo gna Follow-Up Group, which gives the country a possibility to participate to

international in te rest reconciliation fora. Croatian universities take part in several

Tempus projects to create proper conditions to re form the Croatian higher education

system and to help Croatia integrate into the European Higher Education Area.

New institutions were established for this purpose. Financing principles were

elaborated by the Scientific and Higher Education Financing Council and ethic values

and principles are enforced by the Scientific and Higher Education Ethics

Committee in the field of sciences and higher education. According to recent

researches, the Croatian higher education system is characterised by strong regional

and institutional imbalances which, as admitted by heads of the Croatian higher

education, cause general difficulties in realising the Bologna Process and prevent from

ensuring the necessary financial, administrative and educational background.

The Croatian higher education system is familiar with the three-cycle structure.

Similarly to other European countries, unified bachelor and master courses were

certified in certain professional fields. Stakeholders of the Croatian higher

education, however, do not agree over the question of unifying the curricular

structure. These reforms are insufficient as professional representative bodies and

employers have only rarely taken part in the preparation of the curricula and it is

also difficult to reach transferability either. As for doctorate studies, the whole cycle

had to be based on a new foundation, namely tutorial supervision.

From the academic year 2005/2006 on, the European Cre dit Transfer and

Accumulation System became compulsory to help the country join European

exchange programmes as soon as possible. To foster mobility, another important

means of the Bologna Process, namely the so called dip lo ma inserts, have also been

introduced. This Eng lish and Croatian language document guarantees students to

get dip lo ma inserts to their diplomas as from 2008. In line with the Bo lo gna

Declaration, quality control has been introduced. Universities, however, admit in

their self-evaluations that students’ interests are only partly taken account of.

In Croatia, public investment is still dominating. In research it is of great

importance to involve the bu si ness and industrial sphere in the planning and

financing of university research projects. There are several programmes to reach this

aim. As a summary, several initiatives have been started in the country in accordance

with the Bo lo gna reforms. Nevertheless, performance of the re form is made mo re

difficult by the governmental predominance in the higher education and the lack of

communication between the government and the higher education institutions and

among the institutions.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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Serbia (I. Gabrity Molnár).   Start ing the Bologna Process is a decision of higher

education policy, which is part of a general system change in Serbia. Seeking for

re form in Serbian higher education was intesified in 2001 when the new re form

groups belonging to the government could give an impulse to the education. Today

the government is still determined to meet the European requirements of higher

education and join the international university practice as soon as possible. For the

past fifteen years the higher education policy has been characterised by a

triangle-relationship of centralism (government), autonomy (university) and re form

control (profession). Employers and market participants still seem to be excluded

from this process. Nowadays, there are mainly two trends developing or clashing in

the re form efforts of the higher education: on the one hand, they are regulations

dictated by the government, and on the other hand, innovation efforts of university

circles. Intellectuals believe that the educational re form depends on politics as

measures often depend on the governing party or the minister’s loyalty to one party.

Most university students support reforms in higher education. Students studying in

the old system also would like to join the new graduation system, as they can see its

advantages, a European perspective. 

Serbian higher education could be reformed perceivably and relatively fast. It

was essential to introduce an accreditation system in accordance with the European

norms (2005). The introduction of accreditation requires self-identification and

inner evaluation from the institutes. State and private faculties will also adjust to

the needs of the labour market, and in some years the usefulness of their degree will

rank them automatically. The body established by the state has a decisive role in the

accreditation process. Optimistic statements, references to quality control and

rationalization dominate in the inner evaluation of the accreditation bodies. Quality

as an objective means a higher stan dard of education; efficiency in student

acceptance and mo re efficient education.

Concerning education of minorities living in Serbia, the ministerial report

covered only the gipsy poulation’s higher education (2006). There is no positive

shift regarding the minority’s language to be applied in higher education. The

relative qualification lag of the Hungarians living in Vojvodina is not due to their

poorer abilities. Their inequal chance is however worsened by lacking knowlegde of

the state language and of school departments or qualified teachers and course books

in their mother tongue. For students enrolling to public education teaching in their

mother tongue can be stimulated by a proper Hungarian public education system,

highly qualified teachers, developed infrastructure and provision of technical books,

a system of technical coll eges, travel facilities and motivation for quality work.

Slovenia (A. Orosz).  The case of Slovenia represents the „Eastern narrative” of

the Bo lo gna Process (the Bo lo gna Process as an element of the integration in the

European Union by integrating to the ‘European Higher Education Area’). Slovenia

belongs to the small countries of the European Union with an open and vulnerable

economy as well as a demography decline. The Slovenian political elite takes the

Bo lo gna Process as its real chance to ‘catch up Europe’. This philosophy results in

extreme international activities. The representatives of the Slovenian higher
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education and higher education policy appear in all international fora. Their show

outstanding loyalities to the European buffer organisations and are very active in

applying new instructions. At the same time, however, the higher education policy

makers have less influence at home. The institutional autonomy – herited from the

Tito-regime (or probably much earlier back to the history of the Balkans) – is strong

and the strength of state coordination power is still low. The Bo lo gna Process, a

typical top-down re form process has, therefore, lesser chance. The prolitical

motivation of the 1990s to develop Slovenia’s national system of higher education is

in clear confrontation with the idea of a Bologna-type European homogenisation.

Much mo re is advertised about the process than accomplished. 

Romania (É.  Szol ár and L. Bu ra). Romania signed the Bo lo gna Declaration in

1999, prepared the reorganisation of the higher education system, introduced this

new system in accordance with the Declaration and has applied it since the

academic year of 2005/2006. One of the significant preceding events of the process

was the introduction of a reduced period (‘tertiary’) course – a so called university

coll ege course – by the Romanian Ministry of Education in 1998. The reason for it

was a considerable lack of qualified experts in public education (also at the various

campuses). The low number of students participating in higher education courses

demonstrates results from decades of Romanian public education system, including

the sex ratio of students which implies the ‘feminization’ of the teaching carrier in

Romania. University coll ege courses with a reduced training period were ceased by

the reorganisation of higher education (2005) in Romania.

The Bo lo gna system allows further professional training and getting MA degree

for those who wish to work at secondary schools. However, another important aim is

to avoid decrease in the quality of education due to the increasing number of higher

education institutes. Universities therefore ensure appropriate and up-to-date level

of education constantly both at the central institute and the departments on various

campuses (geographically far from the university cent re). These campuses have to

have a mi ni mum number of teachers with scientific degrees, as well as a library. The

buildings provided by the local authorities must have IT connections and scientific

publications.

Research results suggest that the task of the Romanian education would be to

establish competence based education, where important factor is that the teachers

themselves should also contribute to the recognition and identification of the

problems in the educational practice and policy. Based on this, the cur ri cu lum of the

teacher training – with reference to the transferability principle of the Bo lo gna system

– was made as an initial step. In compliance with the cur ri cu lum, students can enter the

faculty of education of another higher education institute by cre dit transfer.

Novelty is that the administration of the various campuses will be centralised.

(At present, the number of students, including number of places subsidized by the

state, is is fi xed by the dean’s office of the relevant faculty.) On the basis of the

report on the education system (2006/2007) it can be stated that the current higher

education system is not competitive, does not offer equal opportunities and holds

the possibility of corruption.
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364 

Bologna CE:Bologna CE.qxd 2008.11.30. 3:09 Page 364



Ukraine (B. Gaboda and É. Gaboda). Two types of control and coordination can be

identified in the course of the higher education reforms (bureaucratic vs market).

The Bo lo gna Process in Ukraine is a clear case of the bureaucratic control and

coordination. Manifested and hidden aims are clearly differentiated by those who are

in bureaucratic charge of the re form. The manifested aim is the integration into the

‘European Higher Education Area’. The hidden mativation, however, is to further

develop the national system of higher education in Ukraine. It is one of the key

political issues of all the governments of the independent Ukraine. A national

system of higher education has the function not only to represent the identity of the

new state and her wide differences from the former political structure (Soviet

Union). Its ma in function is to educate a new and loyal ‘intelligentsia’ which is

engaged to the independent state of Ukraine. The decisions always refer to the

Bo lo gna Process (a process of modernisation and ‘catching up’), but they usually end

up in raising the differences between the European higher education and the

Ukraine national system. Minority higher education – an impressive part of the

system in Ukraine – should either accept the Bo lo gna Process (as it is interpreted

by the government) or would be marginalised. 

Slovakia (B. Lász ló). The Bologna Process will be eight years old in 2008.

European higher education has changed a lot during this short period of time. These

changes were even deeper in the new member states including Slovakia, as a part of

the European Higher Education and Research Area since 2004. The former

education system (with its one-level, credit-based elements) provided a good basis

for the reforms in higher education institutions. It is prominent, that Slovakia was

one of the first countries where the general implementation of Bologna Process was

codified (in Slovakia from April 1st 2002). All the mediatory institutions, which are

to promote the changes within an international system have been already launched

and started to operate. In Slovakia 11 ma in areas were defined in order to adapt the

Bo lo gna principles, following the declaration and the recommendations by ministers’

conferences in every two years. These are the following:

• comparative and transparent stages,

• education system based on two ma in terms,

• establishment of cre dit system,

• promoting mobility,

• European level co-operation on quality assurance,

• European dimension,

• life long learning,

• institutions and students,

• to promote the attractiveness of European Higher Education Area,

• the third cycle and research,

• social dimension.

The uncertainty of BA level exit and MA level enter, undervalue of the

European dimension and week international co-operation on research field resulted

a low mobility both on lecturers’ and students’ sides. On the other hand, the fast and
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fairly smooth changeover of the whole higher education system to the Bo lo gna way

of working is surely a great advantage in Slovakia. Slovakia takes an illustrious place

on the international field regarding its results in Bologna Process. 

Unfortunately, the Hungarian language higher education is getting to became

peripheral, because of its one-sided, disordered features, and by failing to utilize the

modernization reserves. Slovakian Hungarian higher education system couldn’t

utilize the Bologna Process concerning the BA specialization, which could promote

a fast enter to the labour market. Teacher trainings are over dimensioned; only 10

per cents of the mo re than 750 students started in 2005/2006 will be able to teach in

Hungarian schools in 5 years. Studies of vital social and economical interests for the

Hungarian population seem to fail so far.

Austria (M. Rébay). Austria can be considered to be the European precedent in

realization of the Bo lo gna recommendations because the measures necessary for

start ing the process were created soon by international comparison. The lat est

European investigation ‘controlling’ specific countries shows that the degree of

realization is about 75% in Austria, in certain fields, such as development of doctoral

training to third phase; they took initiative role as well. This country also has

prominent rank with regard to institutional level. According to researchers Austria

believes that the next important task is to achieve acceptance and

acknowledgement of the new Bo lo gna degrees in the labour market. Legal

regulation, e.g. in case of ci vil ser vi ce, is in progress. However, classification of BA

degrees caused serious debates as MA degrees became equivalent with diplomas.

Analysers also think that beyond solving the (national) problems of higher education

the success of this re form depends on the reaction of the labour market.

Certain researchers of higher education view the future changes skeptically. They

believe that in spite of the increasing internationalization the task of the vast majority

of universities still would be to adjust to the aims and needs of the country, the reg ion

concerning both education and research. On the other hand, according to forecasts

rationalization of university network will not take place in administrative way but it

will be the yield of Bologna Process. Analysers expect that the changes will le ad to

pro fil ing the higher educational institutions.

Based on economic tendencies competition is increasing in Austria and

between the nations resulting that universities will provide comprehensive basic

training at BA departments due to financial difficulties. Nevertheless, MA and Ph.D.

trainings will be started taking demand and facilities into consideration, therefore

these trainings are to be significantly reduced in the future. Higher educational

analysis shows that research activity will al most completely be excluded from BA

training: on the one hand, it is not among the tasks to prepare students for

independent research activity on the other hand, the research job will not be

requirement for tutors either at this level. Furthermore, in my opinion it will be

possible to realize Ph.D. training not only at universities but also at research

institutes outside them.
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*  *  **  *  *

Higher education reforms going on in Central Europe contradict all proposals

from experts in connection with educational change during the last fifty years. They

also contradict all what was commonly agreed in the international professional and

scientific community. These reforms, namely, 

• go classically from top to down (top-down model) instead of addressing

problems of the institutions, certain professional groups or a geographic or

social community; 

• are rather designed to satisfy governmental needs and not to solve the problems

of higher education systems;

• are characterized by governmental decisions excluding other potential

stakeholders of higher education policy;

• do not consider local or regional needs or the milieu where the institutions are

financially and socially embedded;

• increase the centralized character of higher education systems instead of

decreasing it;

• exclude economic effects and needs from the development of higher education

institutions, which denies all rhetorics;

• highly appreciate experts with international contacts and devalue higher

education teachers and students;

• are communicated latently and misleadingly instead of doing it in a clear and

plain way; however, they represent these intangible requirements (a European

Higher Education Area) as if they were tasks to fulfil along indicators;

• are characterized by ever changing and expanding objectives where higher

education changes enlarge to whole processes instead of setting a few

well-targeted and feasible goals for the foreseeable future;

• their actors use the Bologna Process (in Central Europe) to wrap their latent

ambitions and changes of the political systems into it instead of letting the

Bologna Process be about only higher education.

However, and despite all our such and similar scepticism the Bologna Process is

still perhaps a last ma jor effort of European higher education. An effort to save

European higher education – the so-called European Higher Education Area – from

those tendencies in the world economy that are represented by the World Tra de

Organization among others. We think of private higher education and the

commercialization of higher education he re. The ‘Bologna Process’ – just like other

similar heroic efforts of the European Union – serves the objective to set protective

duties around European higher education and thus to maintain the highly estimated

‘European tradition’ namely higher education kept in the public sphere. Central

Europe’s joining the ‘Bologna Process’ means that we these governments try to keep

their higher education systems in the public sphere – albeit that the markets of the

reg ion have been open since the system change even for aggressive economic

expansions, too.

If we regard the Bologna Process this way, several – first seemingly antipathic –

characteristics become understandable. First of all governmental predominance in
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higher education reforms (which was very typical of Central Europe earlier, too).

Public sphere is – in some way or other – a governmental sphere; governments

represent the public sphere (either in a good or a less fortunate way). The so called

‘cabinet politics’ that is the exclusion of the public from the decision-making and

mainly top-down reforms are all the characteristics of the state higher education

systems. One has to live with them if he/she wants to keep higher education in the

public domain. 

It does not even contradict the fact that the rhetorics of the Bologna Process are

full of reactions on the economic sphere. Higher education cannot be opened to the

economy by governmental restructuring – except for higher education becoming

privatized (which is not among the goals of the ‘Bologna Process’) – but by

institutions organized and managed by private investors. Joining vocational

institutions to the Bologna Process, however, means bringing these institutions

under the auspices of the public sphere. (In secondary education it was called the

French model and was often criticized mainly by German experts.) Gestures taken

by the professional groups and international gremien managing the Bologna Process

(basic courses to prepare students for start ing a job) either have not become reality,

yet or can still only be reached in a multi-channelled higher education system

(universities and coll eges). The wish that young people get European identity and

can go to universities all over Europe is not what young workmen need (they are sent

and paid to study anyway by international companies if their training is needed). It

is rather a middle-class want – that of a European middle-class that mainly consists

of ci vil servants and is protected by the public sphere.

It has become reality only partially in Central Europe – expressly because

reforms he re are not directed by the objectives of the Bologna Process but the needs

of the late system changes. In this reg ion the doubtless high objectives of the

Bologna Process are mixed with the likewise fa ir goals of the creation of a nation

state. Moreover, the means of the Bologna Process (European cre dit system, quality

assurance) do not only serve the governmental managing of higher education

institutions but also the still dubious higher education dominance of the

governments in domestic politics and its legitimization in the international arena.

Central europeans often feel as if the Bologna Process turned to an opposite

direction. Governments want to get objectives ‘bolognized’ that expressly contradict

the ethos of the Bo lo gna Declaration.

All of these make it clear that higher education in Central Europe can only

remain independent and competitive (among other higher education institutions)

if certain protective duties really save it from the international competition created

by private higher education. If governments backed out of higher education, it would

mean ra pid erosion for higher education in the reg ion. Giving up independence,

getting subordinated to their governments and evident derogation of their

independence is the prize that higher education institutions in the reg ion must pay

to remain in a certain protectionist milieu: the European Higher Education Area.

 KOZ MA TA MÁS–RÉBAY MAG DOL NA (szerk.)
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