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Az Európai Felsôoktatási Térség 
képesítési keretrendszerének 
kialakulása és kapcsolata az 
Európai Képesítési Keretrendszerrel

Jelen írás áttekinti a nemzeti szintû képesítési keretrendszerek kialakulását és a létrejött keretrendszerek jellemzôit, majd az Európai fel-

sôoktatási térség számára kidolgozott és Bergenben elfogadott képesítési keretrendszer tartalmi és szakpolitikai elôzményeit veszi sorra, 

hogy az áttekintések után a két metakeretrendszer hasonlóságait és különbségeit elemezze. Az utolsó leíró fejezetben a metakeretrend-

szerek nemzeti keretrendszerek fejlesztésére gyakorolt hatását, eltéréseiknek a megfeleltetési folyamatra ható befolyását és a gyakorlati 

eljárásokat írja le. Fontosnak gondoljuk kiemelni a keretrendszerekkel foglalkozó irodalom néhány jellegzetes tételének megállapításait, 

amelyekkel kapcsolatban nemzetközi szintû konszenzus látszik kibontakozni, továbbá megjeleníteni azokat a  nemzeti keretrendszer-

fejlesztések során megjelenô és egyre halmozódó tapasztalatokat, amelyeket a szerzô a nemzeti képesítési keretrendszerek alakulását, 

és annak lényegét jelentô tanulási eredmények alkalmazását követô szakértôi csoport1 munkájában való részvétel során szerzett.

Az elmúlt néhány évben a felsőoktatásról való gondolkodásban is előtérbe került a kimenet felőli szabá-
lyozás kérdése, és ennek révén a képesítési keretrendszerek alkalmazása. Az egyes oktatási alágazatok 
szabályozásán túl – elsősorban az egyes alágazatok képesítéseinek érthetőbbé tételének, átláthatósá-
gának, és ezen keresztül a köztük való átjárhatóságnak az elősegítése érdekében – megjelenik az átfogó 
szabályozások megalkotásának igénye is. A 90-es években előbb Új-Zéland, Dél-Afrika, majd az Egyesült 
Királyság, Skócia, Írország is átfogó képesítési keretrendszer kialakítását indították el. A szektorális és 
átfogó képesítési keretrendszerek aztán egyre népszerűbbekké váltak az oktatási hatóságok körében is, az 
utóbbi években pedig az tapasztalható, hogy az Európai Közösség oktatáspolitikájának hatására, közvet-
lenül pedig az Európai Parlament és Tanács közös ajánlása (Európai Parlament & Tanács 2008) nyomán, 
az egész életen át tartó tanulás támogatására létrejött Európai Képesítési Keretrendszer következtében 
egész Európa kimenetvezérelt, a tanulási eredményeket alkalmazó képesítési keretrendszereket fejleszt. 
Ez beleilleszkedik abba a tágabb nemzetközi oktatás- és munkaerő-politikába, amelynek keretei között ma 
több mint 70 ország fejleszt vagy működtet képesítési rendszerének kezelésére keretrendszert (Bjornavold 
2009).

1 A Tanulási eredmények elismerése klaszter, amely az Európai Bizottság Oktatás és Képzés 2010 Munkaprogram keretében 
működött, majd ennek 2009 során történő átalakulását követően az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testülete 
szakértői csoportjaként dolgozik tovább.

DERÉNYI ANDRÁS
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Az európai egész életen át tartó tanulást szolgáló metakeretrendszer és a bolognai folyamatban részt vevő 
országok felsőoktatása számára kifejlesztett átfogó keretrendszer között meglévő hasonlóságok nyomán 
megfeleltetés jött létre a két keretrendszer között, ám a köztük lévő különbségek nemcsak elvi szintű 
kérdéseket vetnek fel, hanem szemmel látható diszfunkciókat is okoznak az európai közösség tagállamai 
számára, amelyek azonos folyamat keretében igyekeznek kifejleszteni saját nemzeti és felsőoktatási keret-
rendszerüket. Ugyanakkor e különbségeket, problémákat ignorálni látszó gyakorlatok is megjelentek.

A keretrendszerek kialakulása

A képesítési rendszerekkel kapcsolatos fejlesztés igénye régóta jelen van az oktatáspolitika törekvései 
között, de a megfelelőnek bizonyuló eszközöket sokáig nem találták a fejlesztők. Manapság a képesítési 
keretrendszerek tűnnek a legalkalmasabb eszköznek, amely révén egységes, áttekinthető leírás adható meg 
egy-egy ország képesítési rendszeréről, és így összevethetővé válnak a szektorok, alszektorok eltérő képesí-
tései. A nemzetközi regionális keretrendszerek pedig az országok közötti összevetést teszik lehetővé.

A képesítési keretrendszerek kidolgozásához az egyik legfontosabb előfeltétel az az aspektusváltás, amely 
a bemenet helyett a kimenet felől kezdte el szemlélni a képzést, és az oktatás-képzés helyett a tanulás vizs-
gálatára, fejlesztésére, szervezésére tette a hangsúlyt. Ehhez a tanulási eredmények koncepciójának kiala-
kulására volt szükség. 

A tanulási eredmények (learning outcomes) története az amerikai behavioristákig, Watsonig és Skinnerig 
vezethető vissza, akik Pavlov kondicionálási kísérletei nyomán kidolgozták azt a megközelítést, amely az 
emberi viselkedést a külső ingerekre adott válaszokkal magyarázza. Munkájuk nyomán eredményes kuta-
tások kezdődtek az amerikai oktatási, képzési és tanulási módszerek javítása érdekében. A behaviorizmus 
a tanulás egyértelmű azonosíthatóságát és mérhetőségét hangsúlyozta, és azt, hogy szükséges a megfigyel-
hető és mérhető kimenetek, eredmények kidolgozása. 

Az 50-es években Benjamin Bloom dolgozta ki a tanulási eredmények a tanulás folyamán történő 
egymásra épülésének taxonómiáját, technikai jellegű segítséget is nyújtva a programfejlesztők számára az 
alkalmazáshoz. A következő két évtizedben aztán újabb taxonómiajavaslatok (pl. Gagné, de Block, Klingberg 
stb.) (Szabolcs 1981) és egyre több kézikönyv, útmutató jelenik meg, amely a tanulás elért eredmények 
segítségével történő szervezését, az ennek alapján kialakítandó képzési programok fejlesztését mutatják 
be lépésről lépésre. Ezeknek az útmutatóknak különböző szakmai területekre vagy különböző ágazatokra 
adaptált készítése mind a mai napig tart, hozzájárulva a tanulási eredmények alkalmazásának terjedéséhez.

A keretrendszerek folyamatosan változó, alakuló eszközök. Az európai, illetve más nagy régiókban zajló 
keretrendszer-fejlesztésekről szóló áttekintések, elemzések (Cedefop 2009; Tuck 2007) módot adnak arra, 
hogy a keretrendszerek e sokféleségét ne csak meglássuk, hanem a főbb jellegzetességeket, típusokat és 
együtt járó karakterisztikákat is elkülöníthessünk. 

A képesítési keretrendszerek céljaikat, szerkezetüket és tervezésüket illetően is különböznek egymástól. 
Lehetnek kiterjedtek, a képesítések minden szintjét és típusát átfogva, vagy részlegesek, a szakképzési, 
illetve a felsőoktatási képesítéseket más képesítésektől elkülönítve. Lehetnek szűkre szabottak vagy tágan 
értelmezhetők. Kezelhetnek teljes képesítéseket, de kisebb egységeket, modulokat is, vagy ezeket együtt. 
Lehetnek paraméterezettek (pl. kredit, időtartam), de nem szükségszerűen. Különböző a szintjeik száma, 
a szintleíró jellemzőik felosztása és tartalma is. Abban is különböznek, hogy hogyan valósítják meg őket. 
Létrehozásukat kezdeményezheti egy kormányzat vagy egy állami szervezet, a képzési rendszeren kívüli 
érintett fél vagy/és a képzési szolgáltatók. Néhány keretrendszer kötelező és jogszabályokon alapul, míg 
mások figyelembe vétele önkéntes. Némelyiket egyszerre vezetik be, másokat lépésenként, reformsorozatok 
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mentén. És abban is különböznek, mennyire számítanak hatásukra egyetlen eszközként, illetve különböző 
koherens intézkedések és eszközök egyikeként.

Egyes rendszerek – bár ezekből kevés van – jogszabályokra alapozott szabályozó funkciókat is ellátnak, mások 
inkább leíró jellegűek, és az érdekelt szereplők közti megegyezés révén alakultak ki. A keretrendszerek már 
csak azért is eltérnek, mert létrehozóik más és más módon igyekeznek viszonyba hozni a képesítések rendsze-
rével, amelyek mai, modern struktúrái részletesek, többszintű képesítéseket és sok esetben köztes képesíté-
seket is tartalmaznak (Berg 2005).

Az EFT2 Képesítési Keretrendszerének kidolgozásához vezetô út

A képesítési keretrendszerek földrajzi elterjedése és a szakképzés számára kialakított szektorális jelleg átfogó 
keretté való kiterjedése nyomán a felsőoktatás világa sem mentesülhetett e sokak szerint paradigmatikus 
fordulat alól (Adam 2004, Crosier et al. 2007). 

A Bolognai Nyilatkozat 1999-ben még nem említi sem a tanulási eredményeket, sem a képesítési keretrend-
szereket (sőt az azt közvetlenül megelőző 1998-as sorbonne-i nyilatkozat, miközben használja a referenciakeret 
kifejezést, azon még a kétciklusú képzési szerkezetet érti), és a 2001-ben Prágában kiadott miniszteri nyilatko-
zatban sem található erre való utalás3. A 2003-as berlini nyilatkozat szólítja fel a Bologna Follow-up Groupot (az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján olvasható fordításban: Nemzetközi Bologna Csoport) egy felső-
oktatási keretrendszer kidolgozására. 2005-ben Bergenben pedig a miniszterek már el is fogadják az európai 
felsőoktatási térség számára kidolgozott képesítési keretrendszert. Fontos látnunk, hogy ekkor az Európai 
Képesítési Keretrendszer még csak korai előkészítő szakaszban van (a véglegesítéséhez vezető jelentős lökést 
adó nemzeti konzultációk 2005 őszén, az azokat lezáró Budapesti Konferencia 2006 februárjában zajlik). Azaz 
az EFT Képesítési Keretrendszere – az európai folyamatokhoz képest – korán, és meglehetősen gyorsan jön létre. 
Akár az EKKR jól érzékelhető készülődése siettette ezt a folyamatot, akár más, kevésbé nyilvános megfon-
tolások, gyors létrejöttét több olyan tartalmi, illetve szakpolitikai eseménysor segítette elő, amely egyrészt 
egyes szereplők szakmai felkészüléséhez járult hozzá, másrészt ahhoz vezetett, hogy a miniszterek elfogadják. 
Ugyanakkor ha közelebbről megvizsgáljuk kialakuláának részleteit, korántsem tűnik olyan szerves folya-
matnak, mint ahogy az első ránézésre tűnhet. 

TARTALMI ELÔZMÉNYEK

A dublini szintleírások létrejötte, szerepe és hatás története
2001-ben Maastrichban közel azonos minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező 12 ország részvételével 
a bachelor és master fokozatok akkreditációjának egyeztetése céljából egy közös keretrendszer kidolgozása 
kezdődött meg Joint Quality Initiative néven (http://www.jointquality.nl/). A résztvevők többnyire minőség-
biztosítási, akkreditációs szervezetek, illetve minisztériumok képviselői voltak. 

A munka kezdetén felmérést végeztek a résztvevők körében a bachelor és a master (BAMA) leíró jellemzők 
lehetséges formájáról, tartalmáról, alkalmazásmódjáról. A válaszok változatos igényeket és használati 

2 Európai Felsőoktatási Térség
3  A bolognai folyamat miniszteri nyilatkozatait nem hivatkozzuk egyenként. Azok egybegyűjtve elérhetők a bolognai folyamat 
hivatalos honlapjának Main documents almenüpontjában: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/
declarations_communiques.htm – magyarul olvashatók az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján a Felsőoktatás/Bologna 
almenüpontban: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=603  
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lehetőségeket hoztak felszínre, és egyrészt a jellemzők leírására, másrészt pedig az alkalmazásukat megha-
tározó kontextusok leírására használt kifejezések közös megértésének jelentőségére irányították a 
figyelmet. Ez a felmérés szolgált aztán a további egyeztetések, valamint a követendő elvek alapjául.

A kialakított elvek között az első az volt, hogy minden leíró jellemzőnek a teljes tanulmányi 
program eredményeinek átfogó (overarching)4 összegzését kell adnia. A leírásnak a tanulmányok 
teljességére kell vonatkoznia és a hallgató azon képességeire és tulajdonságaira, amelyek a képe-
sítés elnyerését eredményezték. A leírást nem szabad pusztán a képesítés szintjére korlátozni, ezért 
a munkacsoport célja a közös képesítési leírások kidolgozása, nem pedig közös szintleírások definiálása 
volt. Ugyanakkor bizonyos nemzeti, regionális vagy intézményi körülmények között mindegyik fél 
által elfogadható a szintleírások helyi kidolgozása is.

A BA-ra és MA-ra vonatkozó egyetlen közös leíró jellemzősor előnye a nemzeti, regionális vagy 
intézményi célokra kidolgozott leírások közötti „kompatibilitás” kimutatásának lehetőségeit kereső 
folyamatokkal szemben, hogy a BA/MA leíró jellemzők a helyi (pl. nemzeti) körülményekre reflek-
tálnak. A bolognai folyamat lényegére tekintettel a munkacsoport egyetlen generikus leíró jellemző-
sort keresett az összes bachelor fokozat számára, és hasonlóképpen, egyetlen jellemzősort az összes 
master fokozat számára. Azt is világossá tették, hogy ezeknek a jellemzőknek a kialakítása nem 
korlátozódhat bármilyen nemzeti, regionális vagy intézményi igényt további, kiegészítő jellemzők 
kidolgozására.

A közös leírásoknak olyan nyelven és stílusban kell megszületniük, amely könnyen olvasható 
mindenki, különösen a hallgatók, támogatóik, a munkaadók, az akadémiai világ, annak mene-
dzserei, illetve az érdeklődők számára. Ezeknek az elveknek a mentén igyekeztek kidolgozni olyan 
generikus leíró jellemzőket, amelyek az európai felsőoktatási térségben kiadott bachelor vagy master 
fokozatok birtokosainak képességeire és minőségére vonatkozó mutatóként vagy referenciaként 
hasznosíthatók.

A kétéves munka eredménye egy olyan általános keretrendszer lett, amely tanulási eredmé-
nyeket alkalmazva írja le, határozza meg egy-egy felsőoktatási ciklus kimenetét (BAMA jellemzők). 
Ezt a keretet több, utoljára 2004 októberében Dublinban tartott egyeztetés nyomán aztán dublini 
szintleírások (Dublin descriptors) néven kezdik emlegetni (Dublin descriptors 2004). 

Ennek a munkának a résztvevők számára is váratlanul nagy hatása lesz, a szintleírások a követ-
kező években minden további gondolkodás és fejlesztés kiindulópontjává válnak az európai felső-
oktatásban (Meijers et al. 2005). 

A résztvevők és a munkát figyelemmel kísérők között az a széles körben osztott konszenzus 
alakult ki, hogy a bachelor és master programok kulcsjellemzőit definiáló dublini szintleírások általá-
nosságban hasznosak. Ezek a generikus leíró jellemzők aztán jóval specifikusabb kimeneti jellem-
zőkkel egészültek ki szakterületi (diszciplináris) jellemzők kidolgozását célzó projektekben, vala-
mint a Tuning projektben, ahol szakterületi munkacsoportok dolgoztak a fejlesztésen.

A Joint Quality Initiative a dublini szintleírások kidolgozása után is tovább élt, és ágazatokra, egyes 
szakmákra irányuló specifikus kimeneti jellemzők kialakításának terepévé, egyeztető fórumává 
vált (e tekintetben a Tuninghoz közelített, és több fejlesztés ide is, oda is identifikálta magát). 

4 Zárójelben azért adom meg az eredeti angol kifejezést, mert önálló elemzés(ek) tárgya, és tovagyűrűző hatások, összefüggé-
sek feltárásának izgalmas módja lehetne a kifejezések vándorlásának nyomon követése a különböző fejlesztési folyamatok-
ban; jelen esetben a JQI-ban a szintleíró jellemzőre vonatkoztatott jelzőtől az EFT képesítési keretrendszerének jellemzésére 
való alkalmazásig tartott az overarching kifejezés „karrierje”.
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A Tuning program
A másik fontos hivatkozási pont – oly sok más tanulással összefüggő résztéma mellett ebben is – a 
Tuning program (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php). A Tuning projekt számos felsőok-
tatási program közös európai  elemeinek feltárása és összehangolása, referenciapontok meghatározása 
érdekében szerveződő munkáját 2000-ben egy átfogó kutatással indította, amelynek keretei között arra 
kereste a választ, hogy a munkaadók milyen elvárásokat fogalmaznak meg a felsőoktatásból kilépők 
számára. A kutatás eredményei (González & Wagenaar 2003) azt mutatják, hogy a szakmai felkészült-
séggel kapcsolatos elvárásokat megelőzik az átvihető, generikus képességek (skillek) iránti igények, így 
a Tuning a közös referenciapontokat elsőként a generikus kompetenciák meghatározásával, tanulási 
eredmények alkalmazásával adja meg, a későbbiekben pedig erre építi programfejlesztési módszer-
tanát. A Tuning módszertan keretében saját osztályozási kategóriákat alakítottak ki, olyan általános 
(generikus) tanulási eredményeket, amelyeket az eszközjellegű kompetenciák, interperszonális vagy 
személyek közötti kompetenciák és a rendszerszerű (systemic) kompetenciák fogalmai alatt csoporto-
sítottak.

Ahogy az előző alfejezet megemlítette, a JQI által kifejlesztett ciklusleírások általános, generikus 
jellemzőket tartalmaztak, a Tuning program a későbbiekben inkább a szakterületi specifikációkat 
dolgozta ki – szakterületenként 15-20 különböző országbeli felsőoktatási intézmény együttműködé-
sével. Például a JQI és a Tuning keretében és módszertanával, számos felsőoktatási intézmény közös 
munkájának eredményeképp alakultak ki az előző alfejezetben is megemlített Eurobachelor és Euromaster 
programok, elsőként a Chemistry Eurobachelor®, illetve Euromaster®. Ez utóbbiak mára minőségi 
díjként (Quality Label) is működnek, és komoly kritériumrendszert építettek fel a címet viselni óhajtó 
intézmények és programok számára.5 A Tuning 1. és 2. szakaszában a kémiain túl nyolc másik szakte-
rületre dolgoztak ki specifikus leírásokat. Máig azonban további 19 olyan szakterületi leírás született 
meg (sok közülük Erasmus tematikus hálózatok keretében), amelyek a Tuning módszertanát alkalmazták. A 
Tuning koordinátorai ezért ezeket (köztük a fenti alfejezetben felsoroltakat is) Tuning eredményeknek 
tekintik (González & Wagenaar 2008).

A Tuning projektben nyert tapasztalatok azt jelzik, hogy az európai felsőoktatási intézmények 
között saját programjaik leíró jellemzői tekintetében az előzetesen vártnál szélesebb konszenzus 
uralkodik, a kimenet felől kiindulva inkább, mint a kurrikulumok bemenetétől és elemeitől kiin-
dulva. Ugyanakkor az előzetesen vártnál kisebb a változatosság az egyes diszciplínák programjainak 
hosszában, kreditmennyiségében.

Az is felmerült, hogy a JQI és a Tuning sikere talán leginkább abban áll, hogy nem kérdőjelezi meg 
a felsőoktatási programfejlesztések hagyományait, hanem az új szempontokat abban a folyamatban 
igyekszik – konszenzus alapján – megjeleníteni.

Egyéb előzmények
A korai skót és az ír nemzeti képesítési keretrendszerek – bár más-más módon – kiterjedtek a felsőok-
tatás által kiadott képesítésekre is, amelynek következtében az ír és skót felsőoktatás lassan egy évti-
zede kimeneti leírásokban, tanulási eredmények mentén gondolkodik saját fokozatairól, és fejleszti 
képzési programjait. Nem véletlen, hogy mind az EFT képesítési keretrendszerének, mind az EKKR-nek 

5 2009 áprilisára 16 országban 39 intézmény és 3 intézményi konzorcium számára ítéltek oda 48 Eurobachelor® és 24 
Euromaster® Chemistry Quality Label-t. http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistry-eurolabels/default.htm 
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a létrejöttében, majd mostanában a nemzeti keretrendszerek megfeleltetési és minőségbiztosítási eljá-
rásai során erős a hatása e két országnak. 

Az európai országok 21. századi felsőoktatási reformjai közül kiemelkedik – egyrészt egyik legelső 
kezdeményezésként, másrészt átfogó és mélyreható jellege miatt – a norvég minőségi reform, amely 
a teljes „Bologna-csomagot” bevezette a felsőoktatásba, és azt összekötötte a kormányzás és a finan-
szírozás reformjával is, azaz az európai közösségi felsőoktatás-politika mindhárom pillérét megelőle-
gezte a tanulás minőségének javítása érdekében (Nyborg 2002). A 2001-ben elindított átalakítás egyik 
részcélja volt a ciklusos képzési szerkezet bevezetése, és annak hozzáillesztése az egész életen át tartó 
tanulás kompetenciareformjához, ami azt jelentette, hogy az új ciklusos képzések leírását már a tanu-
lási eredmények segítségével végezték el. A tanulási eredmények használata – minden nehézség és 
kritika ellenére – általános norma lett (Gornitzka 2007). A bolognai folyamatban részt vevő országok 
felsőoktatásért felelős miniszterei épp azzal ismerték el a norvég eredményeket, hogy az EFT képesí-
tési keretrendszerének elfogadására éppen Bergenben került sor. 

Mindenezen előzmények ellenére az európai felsőoktatási térség tagjai számára váratlanul és 
hirtelen bukkant fel majd alakult ki a képesítések keretrendszere. 2001–2002 körül a keretrend-
szer (framework) kifejezést még meglehetősen nagy szemléletbeli eltérésekkel használták az egyes 
szereplők, sokan csak a felsőoktatási fokozatok (akkor még új) kétciklusú rendszerét értették alatta, 
vagy éppen egy közös akkreditációs kritériumrendszert. Jelentős volt a keveredés a ciklus, illetve 
a szint kifejezés alkalmazásában is, sokszor egymás szinonimájaként jelentkeztek. Majd 2003-ban 
néhány résztvevő váratlanul viszonylag gyorsan megváltoztatja álláspontját: a koppenhágai és a 
prágai szemináriumok résztvevői részletes javaslatot fogalmaznak meg egy képesítési keretrendszer 
létrehozására. Olyan részletekkel, amelyek a többi szereplő (pl. más bolognai szemináriumok részt- vevői, 
EUA) gondolkodásában nem voltak jelen abban az időben. Ezért sokak számára újdonságként jelenik 
meg a 2003-as berlini miniszteri találkozón a képesítési keretrendszer kialakításáról hozott döntés, 
és az is, hogy a képesítések leírására a tanulmányi munka, a szintek, a tanulási eredmények, a kompe-
tenciák és a profil meghatározásával kerüljön sor. A meglepetést jól mutatja, hogy a miniszteri talál-
kozót követő időszakban sokáig nem tudnak a szemináriumok érdemi hozzájárulást nyújtani a 
keretrendszer fejlesztéséhez. Ebben üdítő kivétel az európai hallgatói szövetség (ESU) Banja Luka-i 
közleménye6. Az európai egyetemek szövetsége (EUA) még 2005-ös glasgow-i nyilatkozatában (EUA 
2005) is a korábbi álláspontját ismétli meg, miszerint a kormányzatoknak be kell vonniuk az egye-
temeket a képesítési keretrendszerek kialakításába, amelyeknek kellően széles körűnek és átlátha-
tónak kell lenniük, hogy támogassák az intézményi innovációt, és időt kell hagyniuk az adekvát 
fejlesztésre és a közös terminológiában való egyetértés kialakítására. 2005-re tehát – bár jelentősebb 
tartalmi előmunkálatok, különösen a JQI és a Tuning eredményei megalapozták a fejlesztést – tulaj-
donképpen valódi szakmapolitikai előzmények nélkül készült el az EFT képesítési keretrendszeréről 
szóló részletes javaslat egy szűkebb fejlesztői csoport részéről, akik – az eseménytörténetből ismerhe-
tően az Oktatási Tanács (Council) felsőoktatási irodájának és szakembereinek segítségével – kellő befo-
lyást tudtak gyakorolni a politikai döntéshozókra, mindenekelőtt a Bologna Follow-up Groupra és az 

6 E közleményében az ESU úgy tekint az átfogó európai szintű képesítési keretrendszerre, mint amely a nemzeti keretrend-
szerek tapasztalataira épít, és az összehasonlíthatóságot szolgálja az egységesítés helyett. Ezért a keretrendszer nem lehet túl 
merev, és hogy legyen értelme, nem lehet túl szűkre szabott sem. Leírónak, nem pedig előírónak kell lennie. Az európai keret-
rendszert egy európai egyeztetési és alapos megfontolási folyamat eredményeként kell létrehozni, amely magában foglalja az 
egyes országokat és az összes érintettet egyaránt. (ESIB Statement on Qualifications Frameworks. http://www.esib.org/index.
php/documents/statements/357-esib-statement-on-qualifications-frameworks)  

Femu1.indd   52Femu1.indd   52 5/4/10   9:53 AM5/4/10   9:53 AM



F E L S Ô O K T A T Á S I  M Û H E L Y      53

oktatási miniszterekre, akik 2005-ben Bergenben jóváhagyták a javaslatot. Ami a keretrendszer kiala-
kításához szükséges egyeztetésekre és közös álláspontok kialakítására fordítandó kellő időt illeti, úgy 
tűnik, sem a Bologna Follow-up Group által felkért munkacsoport, sem a miniszterek nem osztották 
a hallgatók Banja Luka-i, illetve az EUA glasgow-i nézeteit, az egyeztetéseknél fontosabbnak tartották 
annak mielőbbi elfogadását.

Az EFT-KKR és az LLL-EKKR egymáshoz való viszonyával 
kapcsolatos tapasztalatok, nehézségek

Sokan vélelmezik, hogy az EFT képesítési keretrendszerének elfogadását az EKKR készülődő mun-
kálatai tették sürgetővé; ezáltal egyrészt szakmai presztízsgyőzelmet aratva a bonyolultabb egyezte-
tési folyamatok miatt ténylegesen csak 2008 nyarán, az Európai Parlament és a Tanács közös ajánlá-
sának kiadásával véglegesülő EKKR felett (amely vélelmet erősít, hogy egyes, az EFT-KKR környékén 
feltűnő szakértők azóta sem győznek utalgatni az elsőbbség tényére); másrészt megelőzendő, hogy az 
egész életen át tartó tanulásra és ennek következtében az oktatási szektoron kívül kiadott képesíté-
sekre is nyitott keretrendszer a felsőoktatás számára is az egyetlen követendő keretrendszer legyen. 
Ez utóbbi szempont a későbbi fejlemények tükrében relevánsnak tűnik.

Az EKKR szintleíró jellemzőinek kidolgozásakor, a második munkaszakaszban (a 2006 februári 
budapesti konferencia után) a leghevesebb viták elsősorban az EKKR 6., 7. és 8. szintjeit jellemző 
leírások egyeztetése körül zajlottak. Az egyeztető megbeszélések célja az volt, hogy úgy dolgozzák ki 
e felső szintek leírását, hogy abban a felsőoktatáson kívül kiadott képesítések is megfeleltethetők 
legyenek. Azaz a munkaerő-piaci szempontokat erőteljesebben sikerült érvényesíteni a még mindig 
túlzottan „akadémikus” nézőponttal szemben. Mind a szakképzés, felnőttképzés, mind pedig a szoci-
ális partnerek képviselői ugyanis határozottan azt igényelték, hogy úgy is legyen mód 6., 7. sőt, 8. 
szintre sorolt képesítések megszerzésére, hogy ahhoz ne kelljen felsőoktatási intézménybe járni. A 
szintleíró jellemzőket megalkotó munkacsoport akceptálta ezeket a szempontokat (vö. Derényi 2006). 
Így a végül életbe lépő EKKR számos szempontból eltér az EFT-KKR-től.

Mielőtt azonban az eltéréseket vennénk számba, nézzük meg a hasonlóságokat és átfedéseket. 
Fontos ugyanis észrevenni, hogy sok minden összeköti a két keretrendszert. Mindenekelőtt az, hogy 
mindkettő átfogó vagy metakeretrendszer: nem egy-egy konkrét kontextusra vonatkoznak, hanem 
generalizált módon igyekeznek sok nemzeti szintű specifikus keretrendszer számára érvényes leírá-
sokat adni. Ezért mindkettőhöz olyan eljárások tartoznak, amelyek egyfelől segítik besorolni a 
nemzeti sajátosságok miatt eltérő keretrendszereket, másrészt minőségbiztosítási elveket rögzítenek 
ehhez, harmadrészt a ’best fit’ elvet használják a képesítések illesztésére. Mindkettő a tanulás széles 
körét fedi le kompetenciákban megfogalmazott tanulási eredmények segítségével. Mindkettő tehát 
kimenetorientáltságú és eredményszemléletű. Továbbá mindkettőnek ugyanaz az általános célja: a 
képesítések összehasonlíthatóságával növelni a képesítések rendszerének átláthatóságát, érthető-
ségét, s ezáltal elősegíteni, hogy a tanulók, a képző intézmények, a munkaadók és a többi érintett 
jobban informált legyen a képzésekkel kapcsolatban. Ez a jobban informált helyzet minden itt felso-
rolt érintett számára másfajta előnyöket hordoz. De összességében az oktatás és képzés világa, vala-
mint a munka világa közötti jobb illeszkedést, a párbeszéd előmozdítását célozza. A minőségbiz-
tosítási elemek pedig a különböző képesítési rendszerek és képesítéseik iránti kölcsönös bizalom 
növelését hivatottak szolgálni. A képesítések jobb érthetősége és az irántuk meglévő kölcsönös 
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bizalom végső soron a tanulói és munkavállalói mobilitást szolgálja. Ezen a ponton támogatják ezek 
az eszközök – a maguk módján – az unió lisszaboni célkitűzéseit. 

A hasonlóságok ellenére azonban számos ponton különbözik is a két keretrendszer, és az eltérések 
nem lényegtelenek. A két keretrendszer jelentősen különbözik hangsúlyaiban: az egyik elsősorban a 
felsőoktatásé, a másik az egész életen át tartó tanulásé. Ez nemcsak terjedelembeli különbség, hanem 
szemléletbeli is: inkább kifejezi a tanuló egyéni szempontját, mint a másik. Az EKKR szintleíró jellemzői 
nem a dublini leíró jellemzőket használja, hanem más előzményekre épít. Ez nemcsak megjelenés-
beli különbség a két átfogó keretrendszer között: a dublini leírások alapvetően befejezett ciklusokra 
irányulnak, azaz az abban foglalt képesítésekre (hazai terminológiában: bachelor, master és doktori 
fokozatokra) irányulnak. Ez azért is van így, mert célja az EFT képzési szerkezetének harmonizálása 
a fokozatok közös struktúrájának (három ciklus) kialakításával. Az EKKR deskriptorai ezzel szemben 
szinteket rögzítenek átfogó jelleggel, ugyanis az EKKR célja nem képesítések harmonizálása, hanem 
nemzeti rendszerek egymáshoz viszonyításának elősegítése, és ehhez az EKKR egy fordító eszközként 
működik. Ennek a nem lényegtelen különbségnek a következménye, hogy az EFT-KKR-nek való megfe-
leltetési eljárás során a nemzeti felsőoktatási képesítéseket kell összevetni a keretrendszerben leírt 
ciklusokkal, míg az EKKR szintjeihez nem képesítéseket, hanem a nemzeti képesítési keretrendszerek 
szintjeit kell megfeleltetni. Így az EKKR megfeleltetési folyamat független a nemzeti keretrendszer 
egyes szintjeihez besorolt konkrét képesítésektől, az EFT-KKR megfeleltetés során azonban konkrét 
képesítéseket kell a keretrendszerben meghatározott ciklusokhoz besorolni. E két eltérő jellegű eljá-
rást a két keretrendszer eltérő kifejezéssel is jelzi: az EFT-KKR esetében a nemzeti felsőoktatási képesí-
téseket self-certification keretében vetik össze, az EKKR esetében a nemzeti képesítés keretrendszer szint-
jeit referencing során feleltetik meg. Ez a különbség elvileg a két keretrendszer hatásmechanizmusában 
is eltéréseket okoz: az EFT-KKR hat a nemzeti képesítésekre, hiszen azoknak megfeleltethetőeknek kell 
lenniük a keretrendszerben meghatározott ciklusoknak (amely nemcsak a ciklus végére elérendő tanu-
lási eredményeket, de a ciklus kredittartományát és profilját is meghatározza). Az EKKR esetében ez a 
hatás nem áll fenn, hiszen a nemzeti képesítési kereteknek nem kell igazodniuk az EKKR-hez, csupán 
a jó összevethetőség érdekében egy megfeleltetést kell létrehozni a nemzeti szintek és az EKKR szintek 
között. (A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az EKKR is hat a nemzeti keretrendszerekre, különösen 
azokban az országokban, ahol az EKKR elindulása után láttak neki saját nemzeti keretrendszer kiala-
kításának; ezeknek az országoknak a többségében a helyi keretrendszer ugyanúgy nyolcszintű, mint 
az EKKR. Sőt a legrégebbi részletes és szintezett képesítési rendszerrel rendelkező Franciaországban is 
elindult egy revíziós folyamat az ötszintű rendszer nyolcszintűvé alakítására. Ugyanakkor a szintleíró 
jellemzők meghatározásában, kategorizálásában hasonló hatás már nem figyelhető meg.)

A nemzeti keretrendszerek megvalósítása és az EFT–KKR-hez, 
illetve az EKKR-hez való kapcsolódása

Az EKKR megfeleltetési szabályai nem részletezik a mechanizmust, arra az EKKR tanácsadó testülete 
(Advisory Board) adott ki ajánlást, illetve az első megfeleltetések tapasztalatai látszanak hatást gyako-
rolni a többi ország megfeleltetési gyakorlatára.  Bármennyire is hangsúlyozzák azonban szakértők 
a két keretrendszer eltérő jellegét és az ezekből fakadó különbségeket, továbbá azt, hogy valamelyik 
európai keretrendszerhez való megfeleltetés nem jelenti automatikusan a másikkal való megfelelést is, 
a gyakorlatban ez nem látszik érvényesülni. Egyfelől – bár az EFT-KKR hangsúlyozza, hogy a ciklusok 

Femu1.indd   54Femu1.indd   54 5/4/10   9:53 AM5/4/10   9:53 AM



F E L S Ô O K T A T Á S I  M Û H E L Y      55

nem szintek, s talán nincs is olyan ország, amelynek nemzeti felsőoktatási rendszerében a ciklusok 
vége nem esik egybe ténylegesen valamelyik szinttel – számos olyan nemzeti rendszer (és ezt leképező 
keretrendszer) van, különösen az angolszász országokban, ahol a felsőoktatásra több szintet is megkü-
lönböztetnek és leírnak, és a szintek egy része nem esik egybe a három nagy ciklussal. Emiatt ezekben 
az országokban a ciklusleírások nem hatnak majd olyan érdemi módon, mint a nemzeti szintjellemzők. 
Másfelől az EFT-KKR-ben rögzített dublini leírásokat a legtöbben – még azok is (Markowitsch et al. 
2007), akik egyébként az EKKR bemutatása során világosan leírják a két keretrendszer közti különbsé-
geket – ugyanúgy szintleírásként értelmezik, mint az EKKR szintleírásait. És ennek megfelelően például 
a megfeleltetési folyamat során – ahogy ez az eddig megismerhető jelentésekből világosan látszik – sem 
tesznek különbséget a két eljárás között. Ennek az lehet az egyik következménye, hogy az EFT-KKR 
fentebb ismertetett hatása nem érvényesül, azaz nem rendezi össze a felsőoktatási ciklusokat, mivel 
vele szemben is a nemzeti szintek „referencing” eljárását végzik el az egyes országok a „self-certification” 
helyett. (Jó példa erre a skót vagy a máltai megfeleltetés lebonyolítása, lásd [SCQF Partnership 2009; és 
MQC 2009].)

A megfeleltetéseket azonban megelőzi a helyi szintű fejlesztés, amelyeknek ugyancsak sokféle prob-
lémával kell megbirkózniuk. Ezek közül – a teljesség igénye nélkül – emelünk ki néhányat, amelyek a 
tapasztalatok alapján a legkomolyabb problémát okozták a fejlesztőknek az egyes országokban.

Valós veszély, hogy egyes országok az EFT-KKR-ciklusjellemzőt vagy az EKKR szintleírásait úgy 
tekintik, mint amelyek alkalmasak nemzeti leírásként való adaptálásra, és ez alapján a programfejlesztés 
és minőségfejlesztés céljának megfelelnek. Ezek a ciklusjellemzők azonban nagyon általános természe-
tűek, és egyik fő funkciójuk éppen az, hogy segítsenek jóval részletesebb és kontextusérzékeny nemzeti 
keretrendszerbéli leírásokat kidolgozni.

Gyakran tapasztalható az is, hogy sokan összekeverik az európai keretrendszer és a nemzeti keret-
rendszer funkcióját. Az európai keretrendszer egy fordító eszköz az egyes országok képesítési keret-
rendszerei között. Az összevetést segíti, ezzel támogatva a képesítések összehasonlítását. De nem ír 
le egyetlen létező képesítést sem. A nemzeti kontextusok figyelembevétele, esetleg reform célok vagy 
a képesítési rendszerrel összefüggő víziók mentén a nemzeti képesítési keretrendszerek szintleíró 
jellemzői jóval összetettebb, strukturáltabb és konkrétabb formát öltenek. Azaz az európai keretrend-
szerekkel nem helyettesíthetők a nemzeti keretrendszerek.

Ezt a kockázatot jól mutatják olyan konkrét, technikai jelmezben megjelenő jelenségek, mint például 
a keretrendszer szintjeinek számáról szóló döntés. Ez a kérdés máshogy merül fel a felsőoktatási, mint 
a nemzeti keretrendszerek esetében: a felsőoktatásnak ciklusokra osztva kell megalkotnia keretrend-
szerét, és sok országban a három ciklus egybeesik a nemzeti keretrendszer legfelső három szintjével. 
Ugyanakkor van néhány ország, ahol ez nincs így, pl. az angolszász világban számos köztes, finoman 
hangolt szint létezik a ciklusokon belül, Lengyelországban a közoktatás és a felsőoktatás közti átme-
neti szint hiányzik (ez lenne az első ciklusba tartozó rövidebb képzések esete), Horvátországban a 
második és harmadik ciklus között van még egy ciklus (egyfajta kutató master) stb. Az országok több-
sége azonban – saját nemzeti keretrendszerére is tekintettel – nem hoz létre külön szinteket, hanem 
megelégszik az EFT-KKR-ben meghatározott három kimenettel. (A kivételek azok az országok, ahol a 
nemzeti keretrendszer korábban kiépült, mint az EFT-KKR). 

A nemzeti képesítési keretrendszerek esetében komolyabb problémának látszik a szintezés. Sok 
ország, ahol az EKKR megjelenése előtt kezdtek neki a nemzeti keretrendszer fejlesztésének (az angol-
szász országok), nyolcnál általában több szintet hoztak létre. Azok az országok, amelyek az EKKR hatá-
sára fogtak bele nemzeti keretrendszer kialakításába, általában nyolc szintet határoznak meg. Kivétel ez 
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alól pl. Lengyelország, ahol várhatóan hét szint lesz a fentebb említett átmeneti szint hiánya miatt (bár 
még nem zárult le a vita erről), vagy Horvátország, ahol a nyolc fő szint mellett négy köztes szintet is 
kialakítanak). Jól látszik tehát, hogy – bár a szakemberek óva intenek attól, hogy az EKKR-re tekintettel, 
ne pedig a helyi, nemzeti viszonyok alapján alakítsák ki az országok a szinteket – az EKKR erős befolyást 
gyakorol: a későbbi megfeleltetés szempontja felülírja a helyi jellegzetességek figyelembevételének 
szempontját. Az azonban feltehető, hogy ezekben az esetekben a nemzeti képesítések nemzeti keret-
rendszerbe sorolása okoz majd komolyabb problémákat. Ezt a kimondatlan, feldolgozatlan, feloldatlan 
érdekkonfliktust jól jelzi egyes elképzelésekben a köztes szintek kialakítására tett javaslat. Ezekben 
az esetekben a fejlesztők jól érzékelik a nemzeti képesítési rendszer sajátosságait, amelyek nyomán 
nyolcnál több szint létrehozása lenne reális, de nem tudnak elszakadni az EKKR-hez való igazodás kény-
szerétől. A konfliktus felemás megoldást eredményez: a nyolc szinten belül köztes szinteket hoznak 
létre. Ezek a köztes szintek később a képesítési rendszer nyomására vagy eltűnnek vagy valódi szin-
tekké válnak, így a pillanatnyi technikai eljárás csak ideig óráig oldja meg, fedi el a problémát.

Miközben sok nemzetközi program irányul különböző szintű és mélységű tapasztalatcserére, az 
egyes nemzeti megoldások egymásra hatása során is megfigyelhetők félreértések. Az egyes országok 
álláspontja is változhat a fejlesztés vagy a megfeleltetés során, amire jó példa akár Finnország vagy 
Franciaország esete: e két országban két éve még nem tartották fontosnak képesítési keretrendszer 
kialakítását, most pedig már dolgoznak rajta; vagy Skócia példája, amely 4-5 éve még erőteljesen képvi-
selte azt az álláspontot – és nagy hatása volt arra, hogy végül is az EKKR-ajánlás ezt tartalmazza is –, 
hogy az EKKR első szintje az első közoktatási kimenet legyen. A skóciai keretrendszer (SCQF) EKKR-nek 
történő megfeleltetési eljárásának végeredménye (SCQF Partnership 2009) ugyanakkor az lett, hogy az 
EKKR 1. szintjének az SCQF 3. szintjét feleltették meg, az 1. és 2. szint EKKR alatti besorolást kapott. Ez 
ugyanakkor érthető az SCQF 1. és 2. szintbe sorolt képesítések mélyebb ismeretében.

A SCQF-ben ezeket Entry level névvel is illetik,7 bár a tényleges közoktatási belépéshez nincs sok 
közük. Valójában olyan veleszületett vagy szerzett sérüléssel rendelkezők számára alakították 
ki, akiknek sérülésük miatt nincs esélyük a közoktatás első kimeneti szintjén kiadott képesítés 
megszerzésére, ugyanakkor bizonyos fejlődést, eredményt elérhetnek a tanulással. Az erőteljes 
személyközpontú szemlélet nyomán ezt kívánják elismerni a két szint létrehozásával és azokon 
a  képesítések kialakításával. A skót rendszert példaként tekintők közül sokakat megtévesztett az 
Entry elnevezés használata ezekre a szintekre (amúgy az új angol keretrendszer is alkalmazza ezt), 
és valódi bemeneti szint kialakítását sürgetik saját nemzeti keretrendszerükben. Ez a példa arra is 
rámutat, hogy bizonyos fenntartásokkal érdemes csak más országok megoldásait átvennünk.

Komoly kérdéseket és dilemmákat vet fel a ’best fit’ elv gyakorlatban történő alkalmazása mind 
az egyes képesítések keretrendszerbe sorolása, mind a keretrendszer EKKR-hez, vagy az egyes felső-
oktatási képesítések EFT-KKR-nek történő megfeleltetése során. Ugyanis ennek az elvnek egyelőre 
nincsenek kidolgozott alkalmazási szabályai, sem mintái, miközben a nemzeti gyakorlatok máris 
több kérdést vetnek fel. Az elv alkalmazásának ideáját azoknak az illeszkedési pontatlanságoknak 
az áthidalására alakították ki, amelyek vagy szintezési, vagy koherencia jellegűek: az adott képe-
sítés keretrendszerbe sorolása során általában nem pontosan felel meg a képesítés a keretrend-
szer szintjének, illetve a szintleíró kategóriákban szereplő jellemzők a keretrendszer eltérő szintje-
ihez lennének besorolhatók. Ilyen esetekben – tehát amikor nem lehet szakmai elemzés nyomán 
megalapozott besorolási döntést hozni – alkalmazandó a ’best fit’ elv: arra a szintre kell besorolni a 

7 Az angol, wales-i és észak-írországi Qualification and Credit Framework (QCF) is tartalmaz egy hasonló funkciójú entry levelt.
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képesítést, ahová az a legjobban illik. A ’best fit’ elv alkalmazása során8 az tűnik megfelelőnek, ha 
azokat a körülményeket, kétségeket, amelyek miatt az elvet alkalmazni kell, és a döntést megala-
pozó érveket egyaránt nyilvánossá teszik a besorolást/megfeleltetést végzők a folyamatot bemu-
tató zárójelentésben. Ez a megoldás segíthet annak a dilemmának a kezelésében is, amely a kétféle 
keretrendszer létével és a hozzájuk történő megfeleltetések eltérő jellegéből adódnak.

Az Európai Bizottság számos olyan pályázatokon alapuló támogató programot indított, amelyek 
egy-egy szektor vagy alszektor regionális (európai) képesítési keretrendszerének kialakítását 
célozzák. Nehézséget okozhat ezekbe a nemzetközi együttműködésben kialakított keretrendsze-
rekbe tartozó képesítéseknek az egyes nemzeti képesítési keretrendszerekbe való koherens illesz-
tése; ad abszurdum előfordulhat, hogy egy szektoron belül részletesen egyeztetett képesítés a 
különböző országok képesítési keretrendszerében végül eltérő szintre kerül, vagy majd ezt mutatja 
meg ezeknek a nemzeti képesítési keretrendszereknek az EKKR-rel való megfeleltetése. Ugyanez a 
probléma merülhet fel a nagyobb ipari, kereskedelmi szektorok által kiadott képesítések vonatko-
zásában, amelyeket akár globális méretű keretrendszerek szinteznek. Ezekre a kérdésekre, az általa 
előrejelzett ellentmondás feloldására jelenleg még nincsenek válaszok, kitapasztalt jó megoldások. 
Ugyanakkor a fő problémát egyelőre ebben az esetben amúgy is az jelenti, hogy hogyan lehet elérni 
e képesítési rendszerek, illetve tulajdonosaik csatlakozását a nemzeti, illetve európai képesítési 
keretrendszerekhez.

A keretrendszerek egyik kulcseleme a tanulási eredmények alkalmazása. A kiterjedt államközi 
és nemzetközi együttműködések egyik következménye, hogy stratégiai dokumentumokban, elem-
zésekben, szándéknyilatkozatokban, illetve az egyes országok és a közösség dokumentumaiban 
jóval intenzívebben tárgyalják a tanulási eredmények megjelenésének jelentőségét, használatának 
várható kedvező következményeit, mint az intézményi szintű dokumentumokban: az EUA bolo-
gnai folyamattal kapcsolatos hivatalos hozzászólásaiban, vagy a hallgatók BwSE kiadványában9 alig 
találkozunk a terminussal. Ez jól jelzi a koncepció – valószínűleg nem egyedülálló – „kétsebességes” 
természetét: az intézményi szintű használat jóval lassabban és később követi a nemzetközi szintű 
policy-diskurzusban megjelenő és általános érvényűvé váló célokat.

A fenti okok miatt sok esetben nem a kormányzati vagy közösségi dokumentumokban sorakoz-
tatott nézeteket és leírásokat érdemes összegyűjteni (ezeket valószínűleg sokan jól ismerik már), 
hanem inkább azokat, amelyeket a „terepen” a használatba vételre ösztönzött akadémiai, intéz-
ményi képviselők hangoztatnak különböző konferenciákon, szemináriumokon (Ewell 2007). A 
tanulási eredmények alkalmazásának előnyei között ők is elismerik, hogy világos célokat és felada-
tokat jelent, bár éppen e feladatokba nem szívesen vágnak bele azok megoldásainak nehézségeit 
érzékelve. Azt is látják, hogy az új megközelítés rugalmasságot hozhat a képzési szolgáltatások 
különböző módozataiban. A tanulási eredmények alkalmazása lehetővé teszi az eredmények össze-
hasonlítását különböző intézménytípusok, népességcsoportok, eljárások és környezetek szerint 
(és így például megalapozottabb rangsorok összeállításához vezethet; vö: OECD – AHELO; bolognai 
folyamat ranking kezdeményezése). Nem utolsósorban a tanulási eredményekkel való operálás az 
eddigieknél sikeresebben támogathatja a hordozható kreditek létrejöttét intézmények és szabályo-
zási rendszerek között.

8 A ’best fit’ elv gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről, részleteiről és kockázatairól lásd Derényi 2010.
9 BwSE – Bologna with Student Eyes. Az ESIB/ESU saját álláspontját, kutatási eredményeit kifejtő, a miniszteri találkozók elé 
időzített dokumentumok címe.

Femu1.indd   57Femu1.indd   57 5/4/10   9:53 AM5/4/10   9:53 AM



58      MÛH E L Y

A koncepció fő kritikája, egyben hátrányára írják, hogy a tanulási eredmények definiálása (mind 
konceptuálisan, mind operacionálisan) nagyon nehéz, az eddigi kísérletek vitathatók. Többek között 
ebből is eredően a koncepciónak a hagyományos akadémiai közegben nincs legitimációja, amely az 
alkalmazásba vétel egyik legkomolyabb akadályát jelentheti. Sokan félnek attól, hogy a tantervek, 
modulok, kurzusok tanulási eredmények terminusaiban meghatározott, leírt kimenetei – azáltal, 
hogy ilyen egységekben jól definiált tudás- és képességeredményeket határoznak meg – széttörede-
zetté teszik a felsőoktatási tanulási-kutatási folyamat révén megragadni kívánt „Egész”-et, és ezáltal 
nemcsak az Egész érzete vész el, hanem a komplex képességek tiszteletének hiánya. Ezzel együtt 
sokan félnek attól is, hogy eltűnik a felsőoktatásból a rejtett értékekre való nyitottság is, amely az 
előre nem specifikálható fontos tanulási eredmények felismerésére és fejlesztésére való készséget 
jelenti az egyetemi hagyományban.

Ezek a kritikák, a kétsebességes természet meg is határozza a főbb vitapontokat, amelyekkel a 
felsőoktatás világában találkozni lehet. Gyakran felmerül a kétség, hogy a tanulási eredmények 
koncepciója – több más hasonló elődjéhez hasonlóan – vajon csak policy-fejlesztők retorikája, vagy 
figyelembe veendő realitás? Mennyiben mesterséges konstruktum, egyáltalán megvalósítható-e? 
Ezekkel a felvetésekkel kapcsolatban azonban meg kell állapítanunk, hogy azok nélkülözik vagy 
figyelmen kívül hagyják a már megvalósult helyzetek tapasztalatait. Az azonban valódi vitakérdés, 
hogy mennyiben érdemi megfontolások és mennyiben regulációs szándékok tolják előtérbe a tanu-
lási eredmények alkalmazására való ösztönzést. Meg kell engednünk, hogy mindkét szándék való-
színűleg jelen van, ám országonként, sőt intézményenként is eltérő lehet ezek aránya, súlya a prog-
ramfejlesztők gondolkodásában. 

Mindenesetre fontos látni, hogy a tanulási eredmények alkalmazásának elterjedése kulcskérdés 
a képesítési keretrendszerek megvalósítása szempontjából, azok ugyanis a tanulási eredményekre 
építenek. A bolognai ciklusos képzési szerkezetre történő áttérés során a magyar felsőoktatásban 
bevezetett, tanulási eredményeket használó magyar felsőoktatási keretrendszer megvalósulásáról 
szóló elemzések (vö.: TÁMOP 4.1.3 OKKR 2. elemi projekt)10 végkicsengése jól jelzi, hogy a keretrend-
szerek használatba vétele, hatása meghiúsul, ha a tanulási eredmények nem töltik be legalább alap-
szinten a szerepüket.

Elgondolkodtató, hogy a JQI és a Tuning sikere vagy az Erasmus Tematikus Hálózatok sok részt-
vevőt bevonó fejlesztési módszerei miért nem fejtettek ki nagyobb hatást az egyes országokban. 
Erre valószínűleg épp az általuk alkalmazott működésmód ad magyarázatot. Egyrészt a dublini leíró 
jellemzők fejlesztése minisztériumi és minőségügyi ügynökségek szakembereinek közreműködé-
sével zajlott, de összességében csak kevés embert érintett. A további szakterületi fejlesztések pedig 
– csakúgy, mint a Tuning vagy az Erasmus esetében – bár a diszciplináris csoportok sok szereplőt 
bevontak (15-20 fős, alkalmanként még nagyobb  csoportokban dolgoztak), ez valójában országon-
ként egy, legfeljebb két résztvevőt jelentett, intézményenként pedig valóban csak egyet. Emiatt 
nem alakult ki sem az egyes intézményekben, sem a tagországokban egy olyan kritikus tömeg, 
amely már láthatóvá tette volna az intézmény akadémiai közössége, illetve az ország felsőoktatási 
közössége számára az újfajta megközelítésben zajló programfejlesztések eredményeit és módsze-
reit. Ez magyarázza e programok alacsony láthatóságát, ismertségét, végső soron szinte érzékelhe-
tetlen hatását az EFT-ben.

Ugyan a magyar fejlesztőmunka számára még korai felvetés, de következményeit tekintve 

10  Lásd http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/2-szintek-tanulmanyok
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mindenképpen fontos kérdés az, amit korábban már futólag említettünk a kétféle keretrendszerrel 
kapcsolatban, hogy tudniillik mennyiben lehet őket egyben, illetve mennyiben szükséges őket 
külön kezelni. Többféle folyamatot is láthatunk az európai gyakorlatban. Egyfelől vannak országok, 
amelyek nemzeti keretrendszerüket a felsőoktatásra is kiterjesztik, és ezt integrált módon teszik, 
azaz a felsőoktatásban kiadott képesítésekre ugyanazok a szintleíró jellemzősorok vonatkoznak, 
mint minden más képesítésre. Azonban kevés ilyen példánk van (Skócia, Málta, Franciaország). 
Gyakoribb az a megoldás, amelyben az integrált nemzeti keretrendszer a felsőoktatásra vonat-
kozóan kivételt tesz. Ezt többféle technikával kezelik: például a legfelső szintek metaleírásokká 
válnak, átfogva egy létező nemzeti felsőoktatási keretrendszert (pl. ilyen a nemrégen bemutatott 
flamand-belga keretrendszer, a német keretrendszer), a nemzeti keretrendszer eleve metaszintű, 
és az alágazati keretrendszereket fogják össze (pl. ilyen az ír keretrendszer), többféle keretrendszer 
működik egymás mellett, és igyekeznek kölcsönös megfeleltetéseket tenni egymás között (ez a 
helyzet Angliában), vagy a most fejlesztés alatt álló keretrendszer a felsőbb szinteken kettéválik, 
egyik ága az egész életen át tartó tanulást szolgálja, másik ága a felsőoktatásban kiadott képesíté-
sekre vonatkozik (erről a megoldásról született politikai döntés e sorok írása körül Ausztriában). 
Mindezek azt sugallják, hogy bármennyire is ez lett volna a szakpolitikai szándék európai vagy 
nemzeti szinten, a felsőoktatás beillesztése a keretrendszerekbe nem megy zökkenőmentesen, és 
többnyire külön felsőoktatásra vonatkozó keretek jelennek meg vagy élnek tovább. Ennek egyik fő 
oka valószínűleg a fentebb részletesen leírt ellenállás a tanulási eredmények alkalmazására a felső-
oktatási intézményekben, továbbá a felsőoktatás félelme az eddig kizárólagos hatáskörébe tartozó 
képesítési szintek feletti rendelkezés elvesztésétől.

Ezek a jelenségek egyébként a metakereteknek való megfeleltetési eljárásokban is tetten érhetők. 
Az integrált nemzeti keretrendszereket egyetlen differenciálatlan eljárásban feleltették meg az 
EKKR-nek és az EFT-KKR-nek, egyébként ez utóbbi eltérő követelményeiről tudomást sem véve, 
hanem ugyanúgy szintként tekintve a ciklusok jellemzőire, mint az EKKR szintleírásaira (lásd 
Málta vagy Skócia megfeleltetési eljárásáról szóló jelentését [SCQF Partnership 2009; MQC 2009]). 
Az angol QCF megfeleltetése során, ahol egyébként a békés egymás mellett élés a gyakorlat a felső-
oktatási keretrendszerrel, a felsőoktatás ellenállt annak, hogy a zárójelentésben a két keretrendszer 
egymásnak megfelelő szintjeit közvetlenül egymáshoz hasonlítsák, egymás mellé rendeljék. Azok 
az országok, ahol a felsőoktatásra elkülönülő keretrendszert építettek ki, a megfeleltetést külön 
végzik el az EKKR-hez és az EFT-KKR-hez. 

A kép tehát igen vegyes, és nem teszi könnyebbé a magyar fejlesztők dolgát, különösen abban a 
tervezési-fejlesztési keretben nem, amelyben egy felsőoktatáshoz rendelt projekt keretében kell(ene) 
kifejleszteni az átfogó nemzeti keretrendszer felső szintjeit. Az európai körkép azt mutatja, hogy 
igen kevés az esély arra, hogy egy ilyen szerkezetben az egész életen át tartó tanulás és a felsőok-
tatás közös szintleírásai létre tudjanak jönni úgy, hogy azt minden érintett elfogadja és alkalmazza.

Bár nem lehet eleget hangoztatni, hogy a minőségbiztosítás szerepe lényegi, valójában az látható 
az európai gyakorlatból, hogy a minőségbiztosítási rendszerekben a keretrendszer csak egy elem-
ként szerepel, összhangban más elemekkel. Ez arra is felhívja a figyelmet, hogy csak a keretrend-
szerrel kapcsolatban vélhetően nem érdemes olyan minőségbiztosítási eljárásokat kialakítani, 
amelyek nincsenek szerves összhangban a képesítési rendszer egészére irányuló minőségirányí-
tási rendszer más elemeivel. Azaz nem a keretrendszer felől kell megközelíteni a minőség kérdését, 
hanem fordítva, a minőségügyi rendszernek kell beillesztenie a keretrendszer(eke)t a többi szabá-
lyozó eszközre vonatkozó minőségirányítási elemek közé.
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Konklúzió
A képesítési keretrendszerek alakulásának és a jelen napjainak mozzanataiból kialakuló kép azt 
mutatja, hogy a keretrendszerek kifejlesztésének és működtetésének két kulcsmozzanata van. Az egyik 
a nyitottság biztosítása, abban az értelemben, hogy a keretrendszer maga minél inkább képes legyen 
a változásra. Eltekintve attól, hogy a keretrendszereknek – úgy tűnik – van egy lassú inherens fejlődési 
mozgásuk a szektorális típustól az átfogón keresztül az integratív rendszerek irányába, az új-zélandi, 
a dél-afrikai, az angol vagy a francia példa azt mutatja, hogy a keretrendszerek nem statikusak, azok a 
körülmények változásának hatására és az oktatási és munkaügyi politika céljainak változása esetén 
akár jelentős módosulásokon mehetnek keresztül mind funkcióikat, mind hatókörüket, mind jellem-
zőiket tekintve. Ezért azokban az országokban, ahol a képesítési keretrendszerek bevezetésére a kezdeti 
lépéseket teszik meg a szakpolitikusok és a fejlesztők, a célokkal, funkciókkal telített helyett inkább 
egy minél egyszerűbb, szerény célokat és kevés funkciót felvállaló keretrendszer kidolgozása lehet a 
reális cél. Ám olyan keretrendszeré, amely rugalmasan képes kezelni a változásokat, és maga is rugal-
masan képes módosulni. Ez a hazai viszonyok ismeretében azt jelzi, hogy a szektorok feletti, informáló, 
kommunikáló funkciójú meta-keretrendszer kialakítása lehet a reális cél egy első képesítési keretrend-
szer kialakításához Magyarországon. A fejlesztés részleteinek megtervezését és kialakítását tehát az 
átfogó jellegnek és az információs funkciónak kell vezérelniük.

A képesítési keretrendszerek működtetésének másik kulcsmozzanata a tanulási eredmények alkal-
mazásának lehetősége, elterjedtsége, gyakorlata az adott országban. Azt tapasztaljuk, hogy e téren 
Magyarország még a kezdeti, tapogatózó lépéseknél tart, a felsőoktatás világa pedig talán még eddig 
sem jutott. Miközben a tanulási eredmények koncepciója a régióban úgy mutatkozik meg, mint a felső-
oktatási térségről folyó diszkussziók egyik kiemelt témája, a bolognai célkitűzéseket átfogó, össze-
kötő ügy, amely alkalmas arra, hogy az input vezéreltről (vagy egy másik szokásos szóhasználat szerint: 
tanár-központúról) a kimenet-orientált (tanuló-központú) tanulásszervezés és -szabályozás irányába 
történő paradigmaváltás fő hordozójaként mozgassa a fejlesztéseket, reformokat, addig idehaza ez a 
diskurzus érdemben nem indult még el. Úgy tűnik, hogy ahol a tanulási eredmények koncepciója a 
felsőoktatás valamely szintjén (intézmény, köztes szervezetek, rendszerirányítás, nemzetközi) megje-
lenik, ott a legkomolyabb kihívást hordozza az adott szint számára, s mélyreható változásokat generál. 

Ennek ellenére a felsőoktatás bekapcsolódása lassú, nem véletlenül sürgette az oktatási miniszterek 
londoni és leuveni nyilatkozata egyaránt a tanulási eredmények alkalmazásának terjedését. „Az egész 
bolognai folyamat a tanulási eredmények komplex, rendszerszintű alkalmazását reprezentálja”11 – mutat rá Steven 
Adam, a koncepció egyik ismert alakja (Adam 2008, 5). Magyarországon azonban – bár jogszabályban 
megjelent a tanulási eredmények alkalmazása – egyelőre egyetlen szintet sem érintett meg érdemben az 
új koncepció. Magyarországra hatványozottan igaz lehet a kijelentés: „Egy tanulásieredmény-alapú kultúra 
teljes körű elterjesztése az európai felsőoktatási térségben még rengeteg erőfeszítést igényel” (Rauhvargers et al. 2009). 

Mindez pedig a képesítési keretrendszer tervezésére és alkalmazására vonatkozóan nagyfokú körül-
tekintésre és óvatosságra int.

 

11  „The whole Bologna Process represents a complex systemic application of learning outcomes”
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