A felsőoktatás bolognai rendszerű képzési struktúrája

Felsőfokú szakképzés
Sajátos, felsőfokú szakképesítést nyújtó, gyakorlat központú képzés, ahol a képzési idő 4
félév, az alapképzésben a beszámítható kreditek száma a felsőfokú szakképzésben
megszerezhető krediteknek legalább 1/3-ada. Felsőfokú végzettséget nem ad. A jelentkezés
feltétele: érettségi vizsga.
Alapképzés
Alapképzésben alapfokozat (bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első
felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzésben való részvételre. Az itt
szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. A teljesítendő kreditek
száma 180, a képzési idő 6 félév. Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges államilag
elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t az alapképzési szakok képzési és kimeneti
követelményei határozzák meg. (Ez általában egy középfokú, „C” típusú általános vagy
szaknyelvi államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga). A jelentkezés feltétele:
érettségi vizsga.
Mesterképzés
A mesterképzésben mesterfokozat (master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a
második felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a doktori képzésben való részvételre. A
mesterképzésben szerzett szakképzettség meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. A
megszerzendő kreditek száma 60-120-150, a képzési idő 2-4-5 félév. A mesterfokozat
megszerzéséhez szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga(áka)t a
mesterképzések képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. A jelentkezés feltétele:
legalább alapfokozatú, illetőleg korábban szerzett főiskolai szintű oklevél.

Szakirányú továbbképzés
Szakirányú továbbképzésben további szakirányú képzettség szerezhető, a megszerezhető
kreditek száma 60-120, a képzési idő 2-4 félév. A jelentkezés feltétele: alapfokozatú vagy
mesterfokozatú oklevél, illetőleg korábban szerzett főiskolai vagy egyetemi szintű oklevél.
Doktori képzés
A doktori képzés a tudományág sajátosságaihoz vagy a doktorjelölt igényeihez igazodó
egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási
tevékenység. 180 kreditet kell szerezni, a képzési idő 36 hónap (6 félév). A doktori fokozatot,
a doktori képzést követően külön doktori fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni.
A jelentkezés feltétele: mesterfokozatú vagy korábban megszerzett egyetemi szintű oklevél.

Honnan, hová?
Érettségi birtokában felsőfokú szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre lehet
jelentkezni. Aki érettségi után elsőként felsőfokú szakképzésre jelentkezik és nyer felvételt,
annak elvégzése után is jelentkezhet alapképzésre. Felsőfokú szakképzettség birtokában
lehetséges a munkaerőpiacon való elhelyezkedés vagy továbbtanulás az alapképzésben. A
szakirányban való továbbtanulás azért is előnyös, mert felvétel esetében – mint láttuk – a
teljesített kreditek 1/3-a beszámításra kerül az alapképzésben. Alapképzésben csak egy
alapfokozatú szakképzettség szerezhető, amely lehetőséget biztosít meghatározott
munkakörök betöltésére, illetőleg mesterképzésben vagy szakirányú továbbképzésben való
továbbtanulásra. Azt, hogy mely alapképzési szakról, mely mesterképzési szakra és milyen
feltételekkel lehet bejutni, az egyes felsőoktatási intézmények határozzák meg. A főiskolák és
egyetemek írják elő a mesterképzésre bejutás feltételeit, amely a felvételi vizsga mellett
bizonyos alapképzésben megszerezhető kreditek teljesítését is megkövetelheti.
Mesterfokozat megszerzését követően a munkaerőpiacon való elhelyezkedés mellett lehetőség
van szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben való részvételre is.
További információ:
www.okm.gov.hu/felsooktatas/bologna
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1290_en.htm
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

