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Közös képzések MAB véleményezése 
 

Hatályos: 2012. szeptember 1-tıl 
 
 

I. Nemzetközi közös képzések 

 
A nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következıképpen rendelkezik a 
magyar és külföldi felsıoktatási intézmények által folytatandó közös képzésekrıl (kiemelések: 
MAB): 
 

78.§ (3) Magyar felsıoktatási intézmény külföldi felsıoktatási intézménnyel a következı 

feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél 

kiállításához vezetı közös képzést: 

a) az érintett felsıoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, 

államilag elismert felsıoktatási intézménynek minısülnek, 

b) a kiállított oklevél az érintett országok belsı joga szerint felsıoktatásban kiállított 

oklevélnek minısül, 

c) a magyar és a külföldi felsıoktatási intézmény rendelkezik jogosultsággal arra a képzésre, 

amelynek képzési és kimeneti követelményei megegyeznek a megállapodás tárgyát képezı 

képzés képzési és kimeneti követelményeivel, 

d) a magyar felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága nyilatkozik arról, hogy a 

szakindítási engedéllyel rendelkezı képzés és a megállapodás tárgyát képezı képzés közötti 

kredit-egyenértékőség eléri a hetvenöt százalékot, 

e) a hallgató legalább harminc kreditet a szakindítási engedéllyel rendelkezı magyar 

felsıoktatási intézményben teljesít. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt képzés esetében nem szükséges a külföldi felsıoktatási intézmény 

magyarországi mőködésének engedélyezése. 

(5) Az oktatási hivatal a megállapodást és a képzést nyilvántartásba veszi, amennyiben a 

magyar intézmény szenátusa határoz a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról. 
Ennek hiányában a szakindításra vonatkozó általános szabályokat kell szabályozni. 
 

Az Nftv. értelmében tehát azon szakok esetében, melyeknek megjelentek a magyar képzési és 
kimeneti követelményei (KKK) és melyekre az érintett magyar intézménynek már van 

szakindítási jogosultsága, a szenátus fentiek szerinti határozata alapján a magyar intézmény 
kezdeményezi az Oktatási Hivatalnál a nemzetközi közös képzés nyilvántartásba vételét. Ebben 

az esetben a MAB nem érintett az OH eljárásban. 
 
Amennyiben a tervezett nemzetközi közös képzés nem felel meg a fenti törvényi elıírásoknak 
(nincs KKK, vagy van KKK, de az adott magyar intézménynek nincs erre a szakra szakindítási 
jogosultsága), akkor szaklétesítési, illetve szakindítási eljárást kell kezdeményezni az Oktatási 
Hivatalnál, mely az eljárás keretében kikéri a MAB szakértıi véleményét. A szakértıi vélemény 
kialakítása a vonatkozó szaklétesítési illetve szakindítási dokumentumok (útmutató, bírálati 
szempontrendszer, bírálati lap) szerint történik. (Lásd honlapunkon – www.mab.hu – a 
Beadványok menüpontban.)  

Szaklétesítés: 
A nemzetközi közös képzésre vonatkozó szaklétesítési beadványt a MAB (alap- illetve mester) 
szaklétesítési útmutatója szerint kell összeállítani. A beadvány adatlapján jelezni kell, ha a 
kérelmezı magyar intézmény az adott szakot kizárólag magyar és külföldi felsıoktatási 
intézmények közös képzésben indítható szakjaként kívánja létesíteni. 

Új alapszak létesítése esetén a MAB vizsgálata arra is kiterjed, hogy az új szak és a már létezı 
szak(irány)ok között megvan-e az elvárt szaktávolság. 
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Szakindítás: 
A nemzetközi közös képzésre vonatkozó szakindítási beadványt a MAB (alap- illetve mester) 
szakindítási útmutatója szerint kell összeállítani. A beadvány adatlapján jelezni kell, hogy a 
kérelmezı magyar intézmény az adott szakot magyar és külföldi felsıoktatási intézmények közös 
képzésében kívánja indítani. 

A nemzetközi közös képzésre vonatkozó szakindítási beadványt a MAB a képzés egészét tekintve 
véleményezi, azaz a magyar intézmény által biztosított feltételeket a külföldi intézmény(ek) által 
biztosított feltételekkel együtt értékeli. A szakindítási beadványban tehát az utóbbiakat is be kell 
mutatni, az útmutató szerinti formában, úgy tartalmi, mint a személyi és infrastrukturális 
vonatkozásokban. 
 

A szakindítási beadványban szerepelnie kell továbbá a következıknek: 
• Az érintett intézmények nemzetközi közös képzés folytatására szolgáló megállapodásának 

másolata. 
• A külföldi intézmény(ek)re vonatkozóan: 

o az intézmény(ek) neve és felsıoktatási intézményként való elismerés(ük) igazolása 
(abban az államban, ahol székhelye(ik) van(nak)); 

o az adott képzésre vonatkozó jogosultság(uk) igazolása; 

o a szak külföldi akkreditációjára, amennyiben az van, vonatkozó hiteles információ (pl. 
honlap link, akkreditációs határozat másolata); 

o annak igazolása, hogy a kiállított oklevél az érintett külföldi ország(ok) belsı joga 
szerint felsıoktatásban kiállított oklevélnek minısül; 

o a szak (szakirányok) felelıse(i), tantárgyfelelısei és oktatói a külföldi 
intézmény(ek)ben, beosztásuk, tudományos fokozatuk; 

• A hallgató melyik intézménybe iratkozik be, hány félévet tölt az egyes intézményekben, a 
külföldi intézmény(ek)ben szerzett kreditek hazai elismerésének módja és kötelezettsége. 

• Az oklevél típusa (kettıs / többes / közös – dual / multiple / joint), valamint az oklevelet 
kiadó intézmény(ek) neve. 

• Idegen nyelven folytatni tervezett képzés esetén a magyar intézmény(ek) a MAB 
szakindítási szempontrendszerének megfelelıen mutassa(ák) be, hogy oktatói(k) idegen 
nyelven elıadóképesek. (Alap- ill. mesterszakindítás szakmai bírálati szempontjai II.5. 
szerint.) 

 

A nemzetközi közös képzés belsı minıségbiztosítása szempontjából több megoldás lehetséges: 

a) A közös képzésben résztvevı intézmények külön-külön gondoskodnak saját képzési 
részük minıségének biztosításáról. 

b) A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minıségét felügyelı 
bizottságot hoznak létre. 

c) A konzorciumi partnerek 2-3 független (minıségbiztosítási) szakértıt kérnek fel, akik 
rendszeresen nyomon követik a képzés mőködését valamennyi képzıhelyen. 

 
 

II. Magyar felsıoktatási intézmények együttmőködésében megvalósuló közös képzések 

 
A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási beadványainak vélemé-
nyezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és 
bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: 



 

 

  2012.07.06. 3 

a) A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a hallgatónak, 
mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added value”, szinergizmus), és az 
együttmőködés magasabb színvonalat, újfajta képzést biztosít. 

b) A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében kérelmezı és 

társintézmény(ek)) kell legyen a szakfelelısi követelményeknek megfelelı, a képzésért 
felelıs oktatója. Közülük az elsıdleges szakfelelıs a kérelmezı intézmény oktatója – 
amely intézmény alapító okiratában, képzési programjában az adott szak képzési 

területe/ága már szerepel!  

c) A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelményeket a MAB a közös 
képzést egészében, tehát az összes résztvevı intézményben rendelkezésre álló elemek 
együttes figyelembevételével vizsgálja.  

 
 

----------------------------------- 

(Nemzetközi) Közös oklevelek 

A bolognai folyamat utat nyitott az egyre újszerőbb, kooperatív, határokon átnyúló tanulmányi 
programok elıtt. Jelenleg egyre több közös oklevél-program kidolgozása folyik Európa-szerte. 
A közös oklevélként meghatározott képesítéseket általában az alábbi kulcsfontosságú 
tulajdonságok jellemzik: 

• a közös oklevelet adó programokat több intézmény közösen dolgozza ki vagy hagyja jóvá; 
• a hallgatók jelentıs idıszakokat töltenek a partner-intézmény(ek)nél; 
• a partner-intézmény(ek)nél töltött tanulási idıszakokat és az ott letett vizsgákat az összes 

résztvevı intézmény teljes mértékben és automatikusan elismeri; 
• a résztvevı intézmények oktatói együtt állítják össze a tantervet, közös felvételi és 

vizsgáztató testületeket hoznak létre és részt vesznek az oktatási célú mobilitásban; és 
• a résztvevı intézmények közösen bocsátják ki a teljes programot elvégzı hallgatók 

okleveleit, amelyeket a résztvevı intézmények országai teljes mértékben elismernek. 

Forrás: http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/tudastar/bolognai-folyamat 

 

 


