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Cél: az európai felsőfokú oktatás  
egységesítése 

Az 1999. évi Bolognai Egyezmény szerint 2010-ig egész Európára 
érvényes főiskolai és egyetemi képzést kell bevezetni annak érde-
kében, hogy létrejöhessen az egységes európai oktatási térség. Az 
oktatással foglalkozó politikusok a főiskolai képzés területén kvóták 
bevezetését javasolták, a szakmai szövetségek szerint azonban 
ehelyett arra kellene törekedni, hogy a főiskolai képzés alkalmassá 
tegye a hallgatókat az egyetemi képzésben való részvételre. 
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Az átjárhatóság biztosítása 

Napjainkban mozgásban van a felsőoktatási szakok szervezése, 
napirenden van a főiskolai és egyetemi képzés. Bár sok a bizonytalan-
ság a tekintetben, hogy a főiskolát végzettek a munkaerőpiacon hol talál-
ják meg a helyüket, Európában már sok helyen kedvező fogadtatásban 
részesül a nemzetközi végzettség.  

A Bolognai-eljárás természetesen felveti az állami szakok esetében 
a megvalósíthatóság kérdését. Ezen túlmenően az egyre inkább előtérbe 
kerülő takarékossági intézkedések, az egyes szakok fokozott integráció-
jára és hálószerű összekapcsolására kényszerítenek. Fantáziára és erős 
elhatározásra van szükség ahhoz, hogy az esélyeket felismerjék és ki-
használják.  

Az európai munkaerőpiacon a jövőben növekszik az olyan szakem-
berek, ezen belül vegyészek iránti kereslet, akik három év alatt főiskolai 
végzettséget szereztek. A főiskolai tanulmányok programjának kialakítá-
sában az EU-tagországok oktatási miniszterei fontosnak tartják az ún. 
többciklusú, euro-felsőoktatási képzés megteremtését, aminek célja a 
képzés átláthatósága és egységesítése.  

 



A főiskolai végzettség megszerzése után a végzősnek döntenie kell, 
hogy elkezdi a szakmai pályafutását vagy az egyetemi végzettség meg-
szerzése céljából további tanulmányokat folytat.  

A főiskolától az egyetemi  
tanulmányokig 

Ahhoz, hogy a főiskolai tanulmányok után az egyetemi végzettség 
megszerzéséért lehessen tanulmányokat folytatni, a hallgatónak leg-
alább 180 kreditpontot kell szereznie, ebből 15-öt a főiskolai diploma-
munkáért.  

A főiskolai tanulmányok sikeres befejezésével a hallgató jogot sze-
rez arra, hogy az általa választott egyetemen folytassa tanulmányait. Az 
egyetemi tanulmányok során általában 120 kreditpontot kell elérni; a 
záródolgozatra legalább 30 kreditpontot kell kidolgoznia. Ezzel azonban 
még nem lehet európai szintű végzettséget szerezni, mivel a képzés 
egyetemenként eltérő.  

Az egyetemi végzettség megszerzéséhez általában öt évig kell az 
adott szakterületen tanulmányokat folytatni, és utána lehet elkezdeni a 
harmadik tanulmányi ciklust a doktori cím, az „európai PhD” megszerzé-
séért, ami további 3-4 évet jelent. A különösen tehetséges hallgatók a 
főiskola után közvetlenül válthatnak a PhD-oktatásra. Ezeknek a tanul-
mányoknak a során a kutatás áll az előtérben. A doktori felkészülés so-
rán ajánlott egy másik intézetben, lehetőleg más országban kutatást foly-
tatni. A hallgatók mobilitásának ugyanakkor gátat szab az a szükségsze-
rűség, hogy rövid idő alatt gyűjtsék össze a kreditpontokat. 

A tanulmányok összehasonlítása 

A legnehezebb feladatok egyike a kreditpontok odaítélésének az 
összehasonlíthatósága és ezáltal a hallgatók teljesítményének a megíté-
lése. Az internet esélyt kínál arra, hogy a hallgatók teljesítményét gyor-
sabban összehasonlíthatóvá tegyék. Ezt nagyban elősegítené, ha a Bo-
logna-eljárásba erőteljesebben bevonnák az e-tanulást, e-tanítást és e-
tesztelést. 

Minőség és átláthatóság 

Új, nemzetközi főiskolai és egyetemi programok létrehozásakor leg-
fontosabb kritérium a képzés minősége és a tanulmányi rend átlátható-

 



sága. Ebben nagy szerepet játszik a tanulmányok tartalmának modul-
szerű felépítése és a hallgatók terhelési tényezőinek meghatározása. A 
kurzusok moduláris kialakítása lehetőséget kínál arra, hogy az oktatást 
az egyes szakterületek megváltozott képéhez igazítsák. Valóban kielégí-
tő megoldást végső soron csak az egységes európai értékelési rendszer 
jelenthet. 

A tanulást lényegesen megkönnyíti a korszerű kommunikációs tech-
nikák alkalmazása. Növekszik az internetalapú e-teszt rendszerek jelen-
tősége, de nem szabad ezeket a tényleges vizsgák helyettesítésére 
használni. Az e-tesztek fontos alkalmazási területe lehet a hallgatók elő-
rehaladásnak önellenőrzése. A vegyészet területén pl. „Vernetztes 
Studium – Chemie” elnevezéssel már elkezdődött egy ilyen európai mé-
retű rendszer kiépítése. 

A PhD-programok keretében is meghatározott tananyag-tartalmakat 
kellene kínálni. A hallgatóknak a tudomány, kutatásmenedzsment és 
kommunikáció területén is tapasztalatokat kellene szerezni. Célszerű 
lenne, ha az egyetemek nemzetközi kutatási hálózatokat hoznának létre 
és a PhD-hallgatók tanulmányaik egy részét külföldön folytathatnák. 

A hallgatók, kutatók mobilitásában kiemelt szerephez juthatnak a kü-
lönböző alapítványok. A bonni székhelyű Ceasar Alapítvány (Center of 
Advanced European Studies and Research) például a jövőben két súly-
ponti kutatási területre koncentrál: a biotudományos kutatásra és az or-
vosi technikára. 

Az Alexander-von-Humboldt Alapítvány 2004-ben nyitotta meg mo-
bilitási centrumát, és célja az európai kutatási térség létrehozása. A 
mobilitáscentrum a külföldi tudósoknak a németországi kutatási célú tar- 
 
tózkodással kapcsolatban nyújt tájékoztatást, a külföldön kutatni szándé-
kozó német tudósoknak pedig a fogadó országok mobilitás-centrumaival 
együttműködve biztosítja a támogatást.  
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