
DERÉNYI ANDRÁS(1)

Az elôzetesen megszerzett 
tudás elismerése a felsôoktatásban 

Az elmúlt években szerte a világban egyre nagyobb fi gyelmet kapott a formális iskolai képzésen kívül meg-
szerzett tudások (a szakmai zsargonban a nem formális és informális tanulási környezetben szerzett isme-
retek és kompetenciák) elismerése. Magyarországon is megjelent már ez a törekvés, egyedi eljárások ke-
retében a felnőttképzésben csakúgy, mint a felsőoktatás különböző területein. Több európai országban 
régóta működnek olyan szabályozott megoldások, intézményesült eljárások, amelyek a hozott tudások be-
számítását szervezett és átlátható keretek között szolgálják. Egy ideje az Európai Bizottság is szorgalmaz-
za az ilyen tudások elismerésének nemzeti keretek között zajló, rendszerszintű fejlesztését, egyben segíti a 
már működő megoldások megismerését az országok közötti tapasztalatcsere megszervezése révén. 2004-
ben uniós ajánlások hívták fel a fi gyelmet az elismerési eljárás kívánatos, közös alapelveire, 2009-ben pedig 
nemzetközi szakértők együttműködésének eredményeként olyan kézikönyv született, amely szakmai aján-
lásokat tartalmaz az elismerési eljárások nemzeti szintű fejlesztésének támogatására.(2)

Általánosságban fogalmazva az előzetesen megszerzett, vagy más szóval hozott tudás elismeré-
se – a képzés világában – azt jelenti, hogy egy szabályozott eljárás keretében a képzést megelőző-
en megszerzett (hozott) tudást újra értékelik, új értéket adnak neki, és beemelik a képzési program 
értelmezési keretei közé. Így az eljárás alkalmazása egyfelől elérhetőbbé teszi a képzési program-
ba bekerülést, mert meglévőnek tekinti a felvételhez elvárt tudásokat, másfelől a képzésbe már be-
kerültek esetében lehetővé teszi a képzési programok közötti mozgást, vagy tehermentesíti a diákot 
a képzés céljának eléréséhez szükséges egyes – már igazoltan meglévő – követelmények teljesítését 
célzó tanulmányi munka alól. 

(1) A TÁMOP 4.1.3 központi projekt keretében folyik jelenleg a felsőoktatás számára alkalmas tudáselismerési modell és eljá-

rás kialakítása. Jelen írás a fejlesztés időközi eredményeire támaszkodva, a fejlesztők számára, illetve a munka keretében 

készült áttekintések, szakanyagok felhasználásával készült. Alapanyagát Tót Éva, a projekt egyik szakmai vezetője kézirata 

(A nem-formális és informális tanulás elismerésével kapcsolatos uniós állásfoglalások és a külföldi tapasztalatok hasznosítása a 

felsőoktatási validációs /tudás elismerési modell-fejlesztésben. Vita-anyag [munkafázisban]), valamint Szlamka Erzsébet kéz-

iratos tanulmánya (Áttekintés a felsőoktatási validáció nemzetközi gyakorlatáról) képezi. Az ezekhez toldott, illetve további 

felhasznált szövegtöredékek eredeti szerzősége az esetek jelentős részében nem megállapítható; ennyiben ez az írás a pro-

jektben közreműködő közel félszáz szakember (nagy részük maga is felsőoktatásban oktató, dolgozó) közös alkotásának te-

kinthető.

(2) Az Európai Bizottság által életre hívott „Tanulási eredmények elismerése” elnevezésű klaszter (munkacsoport) EU-

tagországokból delegált tagjai hosszú konzultációs folyamat során alakították ki az útmutatót, amelynek továbbfej-

lesztése folyamatban van. European guidelines for validating non-formal and informal learning. CEDEFOP, 2009. Online: 

www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx
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Bár az igazolt tudások beszámításával kapcsolatos eljárások iránti érdeklődés az utóbbi években 
növekedett meg, az elismerési gyakorlat nem új keletű: Franciaországban már az 1930-as évek-
ben megjelent törvényben szabályozva; Észak-Amerikában a 2. világháborút követően a hadsereg-
ből leszerelt katonák tömegei számára kellett megoldani a munka világába való visszailleszkedést, 
ami sok esetben az új szakképzettséget jelentő formális képzési programba való belépést jelentette. 
A hadseregben a kiképzés során, majd a bevetéseken elsajátított tudások számbavétele és beszámí-
tása ekkor nagy jelentőségre tett szert. A 70-es évek óta több európai ország – elsősorban a mun-
kanélküliek munkába való visszavezetése, a munkaerőpiac szürke zónájában mozgók legális mun-
kavégzésbe visszaterelése érdekében – dolgozott ki és vezetett be elismerési rendszert. Itt ismét 
Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Írországot, majd Portugáliát érdemes megemlíteni. Ez 
utóbbi ország sajátos nehézségét, az első formális iskolai végzettség megszerzése előtt kimaradók, 
lemorzsolódók (az iskolaelhagyók) nagy számának csökkentését és szakmához, illetve a formális is-
kolarendszerbe való visszatérés lehetőségét kívánta – utóbb az is látszik, hogy nagyon sikeresen – a 
meglévő tudások feltárásával és elismerésével kezelni. E példákból látszik, hogy az előzetesen meg-
szerzett tudás elismerése mindenhol valamilyen konkrét társadalmi-gazdasági probléma megoldá-
sához választott eszközként jelent meg.

Az utóbbi évek európai munkaerő-piaci és oktatáspolitikáját egyaránt áthatja az egész életen át 
tartó tanulás paradigmája, amelyben a tanuló egyénre helyeződik a hangsúly, a különböző szakpo-
litikai intézkedések pedig az egyén boldogulását hivatottak szolgálni. Ebből az egyén felőli perspek-
tívából nyert új értelmezést a meglévő, korábban megszerzett tudás elismerése is. Olyan képzésszer-
kezeti átalakítások, tanulásszervezési és oktatás-módszertani eszközök, innovációk jelentek meg, 
amelyek célja a tanuló egyén boldogulásának támogatása, az oktatási, képesítési rendszer átlátha-
tóbbá és érthetőbbé tétele, a tanulásszervezés korszerűsítése a képzők és munkáltatók, szakmai sze-
replők közötti együttműködés erősítése révén. A bolognai folyamat is ezt célozza a felsőoktatásban. 
E folyamatnak, a nemzeti oktatáspolitikáknak és az Európai Unió közösségi támogató program-
jainak köszönhetően az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a mobilitás az egyes képzé-
si programok között, beleértve a képzési szintek közötti mozgásokat is. Ennek következtében az 
egyéni képzési útvonalaknak, az életpályára felkészülésnek olyan sokszínűsége jött létre, amelyben 
jelentős átfedések keletkezhetnek, illetve egyre inkább szükségessé válik az egyik tanulási pályáról 
a másikra történő váltás, továbbá a képzésbe való visszatérés megkönnyítése.

Az egyéni perspektíva előtérbe helyeződésével egyre inkább magától értetődővé válik, hogy az 
egyén számára ráfordítási veszteséget okoznak az átfedések, az ismétlődések a képzési tartalmak-
ban, a tanulási eredményekben, a követelményekben. Ez a veszteség a tanulásra fordított idő, mun-
ka és költségek növekedésében jelenik meg, amely társadalmi szinten is érzékelhető. Ezért a vesz-
teségek mérséklése a képesítési rendszerek irányítói számára célként jelenik meg, az oktatási-kép-
zési intézményrendszer szereplői számára pedig új feladatot jelent. Ezek között találhatók azoknak 
az átláthatósági eszközöknek a kidolgozása majd bevezetése, mint a képesítési keretrendszerek, a 
kreditrendszerek, az Europass, amelyek az oktatási alágazatok mindegyikében megjelennek. Az is 
látható, hogy ezeknek az eszközöknek az alkalmazása, a tapasztalatokkal, a jó eljárásokkal kapcso-
latos tudás megosztása konvergenciát hoz létre az alágazatok között. Mindegyik alágazatban meg-
jelent a tanulási eredmények alkalmazásának, valamint a formális tanuláson kívül megszerzett tu-
dások elismerésének célja is.
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A megszerzett tudás elismerésének gyakorlata

A szakképzésben korábban jelent meg a szakmai gyakorlatok, korábbi munkatapasztalatok során 
keletkezett tudások elismerésének gyakorlata. A felsőoktatás jóval kevésbé hajlandó az előzetesen 
megszerzett tudás elismerésére, inkább ennek egy szűkebb formáját gyakorolva a korábbi, más fel-
sőoktatási intézményben, formális keretek között teljesített tanulmányokat ismeri el, számítja be; 
ez a kreditátvitel (transzfer), amelynek a bolognai folyamat keretében az Európai Felsőoktatási Tér-
ség egészére kiterjedő protokollja is kialakult (Európai Kreditgyűjtési és -Átviteli Rendszer; ECTS). 
A kreditátviteli rendszer egészen az utóbbi évekig gyakorlatilag fi gyelmen kívül hagyta a munka-
tapasztalatból, a formális iskolarendszeren kívüli képzésekből vagy egyéb módon végbement tanu-
lásból származó tudást. A felsőoktatás sok intézményében még a formális tanulásból származó tu-
dást igazoló kredit elismerése, elfogadása is gyakran idegenkedést vált ki, nehézkesen, szervezet-
lenül vagy nem kellőképp igazságosan történik. Pedig az átlátható és fair eljárás éppen ezeknek az 
eszközöknek a használatához kötődő fő alapelvek közé tartozik.

A felsőoktatás jól érzékelhető tartózkodásának oka lehet, hogy fél attól, hogy kiemelt, minő-
ségi státusza esetleg csorbát szenved a formális tanuláson kívül megszerzett tudás elismerése mi-
att. Másfelől az elismerési folyamat nemcsak az elméleti tudást hivatott kezelni, hanem a tanulás 
során létrejött, a tudás alkalmazásával és egyéb készségekkel, kompetenciákkal kapcsolatos ered-
ményeket is. A tanulási eredmények alkalmazásán alapuló tanulásszervezés a felsőoktatásban 
még jóval kevésbé elterjedt, mint a szakképzésben, emiatt a tudás-elismerési rendszer nehezebben 
egyeztethető össze a felsőoktatási értékelési, elismerési gyakorlattal, mint a szakképzés gyakorla-
tával. A felsőoktatási kreditrendszerek ezekben az években kezdenek nyitni a formális felsőokta-
tási képzésen kívül végzett tanulás révén vagy munkatapasztalattal megszerzett tudás befogadása 
felé – ez jól nyomon követhető az ECTS Kézikönyv újabb változatának(3) módosulásain is. 

A fentebb már említett bolognai folyamatban azon a 2005-ös bergeni miniszteri találkozón je-
lent meg az elismerés fogalma, amelyen az Európai Felsőoktatási Térség számára kidolgozott ké-
pesítési keretrendszert(4) elfogadták a felsőoktatásért felelős miniszterek, akik ezzel összefüggésben 
kimondták, hogy további előrehaladásra van szükség a rugalmas tanulási útvonalak számára szol-
gáló lehetőségek létrehozásában, amelyek között az előzetes tanulás elismerésének eljárásai is ott 
vannak.

A 2007-es miniszteri találkozóra készült „Áttekintő jelentés”(5) már jelezte, hogy a felsőoktatás 
elkezdte elismerni az előzetes tanulást a felsőoktatási képzési programokra való felvétel és a képe-
sítések elérése érdekében, de felhívta a fi gyelmet, hogy további feladatok vannak még e téren, mert 
az elismerés meghonosítása az országok többségében még nagyon korai szakaszban van. Egyelőre 
még a fogalom megértésében is különbségek látszanak, és alig szerepel konkrét gyakorlati példa a 
nemzeti beszámolókban.

(3) ECTS Users’ Guide. Education and Training. European Communities, Luxembourg 2009. 

Online: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf 

(4) Berg, M. (2005) A Framework for Qualifi cations of the European Higher Education Area. Bologna Working Group on 

Qualifi cations Frameworks. Copenhagen: Ministry of Science, Technology and Innovation. Magyarul: Az Európai felsőokta-

tási térség képesítési keretrendszere. A képesítési rendszerekkel foglalkozó Bologna-munkacsoport jelentése. 2006.  

Online: http://www.kreditlap.hu/kkk/letoltes/FfQteljes_lektoralt.pdf 

(5) Bologna Process Stocktaking Report 2007. Report from a working group appointed by the Bologna Follow-up Group to the 

Ministerial Conference in London, May 2007 Department for education and skills.
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Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) számos dokumentumban jelezte a nem-formális és in-
formális tanulás elismerésének fontosságát. A 2007. évi „Trendjelentés”(6) szerint „a rugalmasság, a 
mobilitás, és az akadémiai minőség fejlesztése érdekében sokféle eszközzel és eljárással lehet elő-
mozdítani az előzetes tanulás elismertetését, ezek között megtaláljuk az előzetes tanulás beszámí-
tását (APL), a korábbi, tanúsított tanulmányok beszámítását (APCL), az előzetes tapasztalati tanu-
lás beszámítását (APEL) és a munkaalapú / munkahelyi tanulás (WBL) kereteit.

A jövőben mindezek összekapcsolódnak az ECTS-rendszerrel, hogy a korábbi tanulás eredmé-
nyét kreditekkel is ki lehessen fejezni. Ezáltal ez az eszköz az egyes képesítési keretekhez is hatéko-
nyan illeszthető lesz. Ugyanakkor ezek a folyamatok még gyermekcipőben járnak, ezért a felsőok-
tatási intézmények felelőssége, hogy előmozdítsák a kedvező változásokat. Különösképpen fontos, 
hogy elkerüljék a túlbonyolított, időrabló, túl sok adminisztrációt igénylő és drága megoldásokat, 
amelyek elrettenthetik nemcsak az egyetemi oktatókat, de a polgárokat is készségeik és képessé geik 
elismertetésétől.”(7)

A nehézségeket többek között éppen az okozza, hogy az előzményeknek köszönhetően a felső-
oktatásban a korábban elért tudás elismerésének gyakorlata erősen összefonódik a kreditrendszer 
alkalmazásával, annak – nem feltétlenül ideális módon rutinná vált – intézményi eljárásaival. Ezek 
a rutinok sok esetben eltérítenék, megnehezítik a tudáselismerés közös elveknek megfelelő eljárá-
sának kiépítését.

Az európai országok elismerési gyakorlata

Az ezekben az években az elismerés terén folyó nemzetközi fejlesztéseket az Európai Bizottság 
által harminc ország szakértőivel folytatott konzultációk keretében orientálja egy kidolgozott álta-
lános eljárási alapelvgyűjtemény – különösen az európai országokban –, amelyet az Európai Unió 
Tanácsa által jegyzett 2004-es dokumentum(8) tett közzé. A Következtetésben megfogalmazott alap-
elvekre a rendszerfejlesztők gyakran hivatkoznak, és az európai országok többségében valóban 
elfogadottá váltak, beépültek a nemzeti rendszerek deklarált alapelvei közé. A dokumentum meg-
fogalmazásában a Tanács a tudás elismerésének három területét tartja kiemelkedően fontosnak: 
a formális képzéshez, a munkahelyhez, valamint a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó 
értékelést és elismerést.

A dokumentumban kiemelt elvek között szerepel, hogy az elismerésnek alapvetően az egyén 
érdekeit kell szolgálnia, és biztosítania kell, hogy az eljárás során tiszteletben tartsák a személyiségi 
jogokat. Az értékelési eljárás során létrejövő dokumentáció feletti rendelkezés joga az egyént illeti. 
Ugyancsak nagy hangsúlyt kap, hogy a nemzeti rendszerek jövőbeni kialakításának az adott orszá-
gok törekvéseit kell tükröznie – noha tagállamonként igen eltérő gyakorlat alakult ki. Az alapelvek 
széles körű elfogadása a feltétele annak, hogy a tagállamokban alkalmazott különböző megközelí-
tések és rendszerek összehasonlíthatók és széles körben elfogadhatók legyenek. 

A tudás azonosítására és elismerésére vonatkozó megközelítéseknek megfelelő minőségbiztosí-
tási mechanizmusokat kell tartalmazniuk. Az érintetteknek útmutatást, tanácsadást és tájékozta-

(6) Crosier, D.  & Purser, L. & Smidt, H. (2007) Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area. An Eua Report. EUA

(7) Chapter 5.5 Lifelong learning and recognition of prior learning. In Crosier et al., 2007., 66.

(8) A Tanács és a tagállamok kormányai Tanácson belül tanácskozó képviselőinek következtetése a nem-formális és informális tanu-

lás azonosítására és elismerésére vonatkozó közös európai elvekről. Brüsszel, 2004. május 18.
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tást kell nyújtaniuk a megközelítésekről és rendszerekről az eljárás iránt érdeklődő egyének számá-
ra. Az elismerési folyamatoknak, eljárásoknak és szempontoknak igazságosnak és átláthatónak kell 
lenniük, és minőségbiztosítási mechanizmusokkal kell őket alátámasztani. 

Az igazságosság érdekében az értékelési eljárásnak pártatlannak kell lennie, és megfelelő me-
chanizmusokat kell alkalmazni az összeférhetetlenség kizárására. Biztosítani kell az értékelést vég-
zők szakmai felkészültségét (mind az eljárás menetét és lebonyolítását, mind pedig az alkalmazott 
értékelési módszereket illetően, illetve a szakterülettől függően ismerniük kell azokat a szakmai 
sztenderdeket, referenciákat, amelyeken az értékelés és a tanúsítás alapul). 

Mindezek nyomán azt gondolhatnánk, hogy az európai országok elismerési gyakorlata nagyon 
közel áll egymáshoz. A többféle program keretében több alkalommal is összegyűjtött adatok azon-
ban jelentős különbségeket mutatnak. Egy 2007-es áttekintés(9) alapján átfogó elismerési rendsze-
rek működéséről lehet beszélni Belgium, Dánia, Franciaország, Finnország, Luxemburg, Norvégia, 
Svédország és Portugália esetében. Franciaország és Portugália kiemelkednek közülük, mint olyan 
országok, ahol az elismerés gyakorlati realitássá vált az állampolgárok számára, a tudásuk elisme-
rését kérvényezők száma jelentős. Mindkét ország olyan nemzeti rendszert alakított ki, amely in-
tegráns részévé vált oktatási, képzési és foglalkoztatási politikájuknak. 

Alulról felfele építkező megközelítés, általánosan elfogadott alapelvek mentén sokféle és nem 
egy irányba mutató kezdeményezések és gyakorlat jellemzi Hollandiát, az Egyesült Királyságot és 
Írországot. 

Az elismerés működése még relatíve korlátozott, de a jogi és intézményi lépések megtörtén-
tek, gyakorlati valósággá kezd lassan válni az elismerés az emberek számára pl. Dániában és 
Belgiumban.

A többi országban különféle fejlesztési támogatások keretében a megoldások keresése zajlik. 
Több országra is igaz, hogy az elismerési eljárás bevezetésére irányuló konkrét kezdeményezésből 
kevés van náluk, és azok sem részei egy átfogó stratégiának, sőt magát a kérdést sem tekintik fon-
tosnak. Ciprus például ezek közé tartozik.

1. táblázat. Az európai országok validációs gyakorlatának osztályozása (2007)

Átfogó rendszerek 

A fejlôdés három fô szintje:

Kialakított általános keretek között 

– most induló megvalósítás

– korlátozott eredmények

– nagy fejlôdés

Belgium, Dánia, Franciaország, 

Finnország, Luxemburg, Norvé-

gia, Svédország, Portugália

Alulról építkezô megközelítések

Hosszú hagyományok

Általános elvek 

Különbözô és széttartó 

kezdeményezések és gyakorlat

Hollandia, Egyesült Királyság,  

Írország

(9) Feutrie, M. (2007), Validation of Non-formal and Informal Learning in Europe: Comparative Approaches, Challenges and 

Possibilities, communication at the conference on Recognition of Prior Learning: Nordic-Baltic Experiences and European 

Perspectives., Copenhagen, 8 March 07. 

Online: www.nordvux.net/page/489/keynotesandpresentations.htm 

A European inventory on validation of non-formal and informal learning. ECOTEC.  

Online: http://www.ecotec.com/europeaninventory/
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Kiteljesedô rendszerek

Nemzeti szabályozás,

Prioritássá kezd válni

Növekvô érdeklôdés

Referenciák, standardok kidolgozása

Korlátozott hatás, alacsony fi gyelem

Észtország, Lettország, 

Litvánia, Izland, Olaszország 

Spanyolország

Korlátozott kezdeményezések

Korai állapotban lévô kezdeményezések, 

szkepticizmus, 

igény felismerése hiányzik, 

alsóbb szintû szabályozás

Ausztria

Németország

Liechtenstein

Kezdeti próbálkozások

Semmi nem történik

Ajánlások, stratégiaalkotás kezdeményei, 

kísérletek, kezdeményezések különbözô 

szinteken, ám kapcsolódás nélkül

Fontos feltételek hiányoznak

Mostanában kerül a kérdés a politika 

horizontjára

Csehország, Magyarország, 

Málta, Lengyelország, Romá-

nia, Szlovákia, Szlovénia

Bulgária, Ciprus, Görögország

Forrás: Michael Feutrie (2007) javaslata nyomán

A 2010-ben megismételt áttekintés(10) nem mutat nagy eltérést a korábbi képtől. Ugyanakkor né-
hány jelentős és pozitív fejlemény is megfi gyelhető volt a 2007–2010-es időszakban. Mindenekelőtt 
az elismerést igénybe vevő egyének összesített száma, ha lassan is, de folyamatosan növekszik. Ezt 
illusztrálja a norvég eset, ahol az elismerés jelentős szerepet játszik a felnőttkori tanulásban (a 2007 
közepe és 2009 közepe közötti időszak megyei szinten regisztrált közel 9000 összes felnőtt tanu-
lójából 55% keresztülment elismerési eljáráson, akiknek  86%-a felmentést kapott a képzés egy ré-
sze alól). Másodszor, a nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozása és a tanulási eredmények-
re való átállás új fejlesztéseket ösztönöztek: az olyan országokban, mint Németország vagy Auszt-
ria, az elismerés működtetésére irányuló nemzeti stratégiákat egyeztetnek és fejlesztenek. A gaz-
dasági válság is ráirányította a fi gyelmet az elismerésre, mint a vállalkozások számára potenciáli-
san hasznos eszközre.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a régebb óta az elismeréssel foglalkozó országokban ne 
járna nehézséggel a tudáselismerési eljárások bevezetése. A felsőoktatásban különösen a hagyomá-
nyos nagy egyetemek óvatosabbak és idegenkednek a máshol megszerzett tudás befogadásától, még 
olyan, a saját rendszerüket több évtizede elindító országokban is, mint Írország. Ez nem véletlen: a 
tudás elismerésével kapcsolatos elköteleződés inkább a munkaerőpiac és a hallgatói igények függ-
vénye, és e téren a hagyományos egyetemek eddig kevésbé mutattak nyitottságot. Ugyanakkor a 
nem-egyetemi felsőoktatási intézmények, a mozgékonyabb magánintézmények előrébb járnak, és 
több helyen érdekes megoldásokat alakítottak ki.

(10) Latest developments on the promotion and validation of non-formal and informal learning  and links to the implementation of 

the EQF. Bjornavold, J. (Cedefop) and Wannan, J. (EC). Kézirat
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Az elismerés gyakorlata a felsôoktatásban

Norvégiában is kétkedően fogadták a felsőoktatás szereplői az előzetesen megszerzett tudás elisme-
réséről rendelkező törvényt. A tapasztalatok azonban megváltoztatták hozzáállásukat: az elismeré-
si eljárás révén felvételt nyert hallgatók további tanulmányait követve kiderült, hogy eredményeik 
versenyképesek a hagyományos úton bekerült diákokéival, sok esetben pedig motiváltabbak, éret-
tebbek, céltudatosabbak is.(11)

Az elismerés egyik értelme és így közvetlen célja lehet a felsőoktatási intézmények számára, 
hogy új célcsoportokat győzzön meg a (tovább)képzés előnyeiről, ezáltal csökkentve a munkaerő-
piaci hiányt bizonyos szakterületeken. Az új célcsoportba tartozhatnak a munkaerőpiacra hosszas 
távollét után visszatérők, a magasan képzett külföldiek, továbbá azok a munkavállalók, akik hajlan-
dók frissíteni és gyarapítani tudásukat, készek munkahelyet, esetleg pályát váltani.

A hozott tudás elismerésének fő lépései a legtöbb országban ugyanazok: az eljárásra jelentke-
zők közlik, hogy milyen tudással rendelkeznek, megadják ennek bizonyítékait, amelyet egy erre 
felhatalmazott személy vagy testület értékel. Bizonyítékok hiányában mód van közvetlen tudásér-
tékelésre is. Majd az eredmények alapján döntés születik az elismerés megadásáról, illetve annak 
módjáról.

A lépések kulcsmozzanata a tudás értékelése. A legtöbb helyen alkalmazott eszköz a jelentke-
ző által összeállított, tudásának bizonyítékait tartalmazó portfolió bekérése és értékelése. Sok he-
lyen ez elektronikus formában, programokkal támogatva történik. A dán intézmények egyfajta ki-
bővített önéletrajzot állíttatnak össze a jelentkezővel.(12) Az összeállítást lépésről lépésre webes fe-
lület vezeti. Ezen nem csupán a befejezett, tanúsítvánnyal záruló kurzusokat, hanem a félbesza-
kadt tanulmányokat is fel lehet tüntetni. A szabadidős tevékenységek körében felnőttképzésről, ön-
kéntes munkáról és egyéb tevékenységekről is lehet nyilatkozni. Majd a szakmai kompetenciákról 
és készségekről, azok fokáról, valamint a tudás forrásáról lehet önbevallással beszámolni. Mind-
ezek alátámasztására fel lehet tölteni ajánlást, bizonyítványmásolatot, a munka minőségét bizonyí-
tó fényképet stb. 

A dán mintához hasonlót kínálnak a német intézmények a Profi lPASS(13) nevű elektronikus szol-
gáltatással, igaz, a skandinávokkal ellentétben ezt díjfi zetés ellenében lehet igénybe venni. 

A franciák is használják a portfolión alapuló értékelési módszert, ám hangsúlyozzák hátrányait 
is: az abban foglalt tapasztalatok, dokumentumok nagymértékben különböznek, tehát nehéz ob-
jektíven értékelni őket. Sok esetben a szakértelem is hiányzik a portfolió megfelelő értékeléséhez. 
Emiatt a hagyományos módszer, a vizsgáztatás mind a mai napig érvényben van.

Érzékeny kérdés az elismerési eljárás költségeinek fi nanszírozása, és ebben egyelőre kevés az ösz-
szegyűlt tapasztalat is. Egy-egy jelentkező pályázatának elbírálása meglehetősen sokba kerül, ám 
a mértékben már megoszlanak a vélemények, és inkább becsléseket ismerünk. Egy holland jelen-
tés szerint(14) 1345 Euro egy eljárás lebonyolításának költsége, amit a kérelmezők az adóból vissza-
igényelhetnek. Az eljárás időigényes, ezért is drága: egy jelentkezőnek 20–40 óra közötti időre van 

(11) Mohn, T. N. (2007)Valuation and validation of non-formal and informal learning in Norway - experiences and challenges. Vox, 

p. 23. Online: www.nordvux.net/download/2701/valid_no_07.pdf

(12) http://www.minkompetencemappe.dk

(13) http://www.profi lpass.de

(14) lásd European Inventory, The Netherlands p. 16.  

Online: http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/netherlands.pdf
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szüksége egy portfolió összeállításához, az értékelő bizottság pedig hat–nyolc órát tölt egyetlen je-
lentkezés elbírálásával.(15) A svédek az előzetes kompetenciafelmérést két órás elfoglaltságnak be-
csülik, a részletes, már a szakterületre koncentráló elemzésre további nyolc órát adnak, az értéke-
lés akár tíz napot is igénybe vehet, míg a tanúsítvány megerősítése ismét néhány nap. A ráfordítás 
csökkenthető, ha a folyamat elején szakszerű tanácsokkal látják el a jelentkezőt, és így nem kerül 
sor felesleges dokumentáció benyújtására.

Az adminisztrációs költségek arányát nehéz megbecsülni, hiszen még egyetlen országon belül 
is nagyon eltérő adatokat szolgáltatnak az intézmények: Norvégiában volt olyan intézmény, amely 
szerint az eljárás révén felvett hallgató tízszer annyi adminisztrációs költséget jelentett, mint a ha-
gyományos úton felvett diák. Mások ezt a különbséget csak kétszeresre becsülik.(16) Ott ez azért is 
fontos kérdés, mert a jelentkező számára az eljárás ingyenes, az intézmény saját költségvetéséből 
kell fi nanszírozni a költségeket. 

Belgiumban az intézmények nem kapnak állami támogatást az elismerés bonyolításához, de az 
adminisztráció költségeit elkérhetik a pályázótól. Ugyanakkor, ha a cél a lemaradók, a rászorulók 
formális képzésbe való visszaemelése, akkor őket az anyagiak elriaszthatják a jelentkezéstől, azaz 
a költségek átterhelése ellentétes hatást válthat ki. Több országban azzal a megoldással próbálkoz-
nak, hogy a jelentkezőtől egy alapköltségnek számító összeget kérnek el, további díjat pedig annak 
függvényében, hogy hány kreditet ismertek el számára. 

További érdekes eltérések vannak az elismerés nyomán kiadott bizonyítványok tartalmában. 
A két szélső megoldást a francia és a svéd gyakorlat szolgáltatja.  A francia intézmények – a legtöbb 
európai országtól eltérően – egyformán kezelnek minden bizonyítványt, vagyis a kiállított doku-
mentum nem tartalmazza, hogy tulajdonosa formális tanulás útján vagy elismerési eljárás kerete-
in belül kapta meg a fokozatot.(17) A svéd intézmények ezzel szemben az elismerés részletes adatait 
feltüntetik a bizonyítványban.

Kényes kérdés az elismerési döntés vitathatósága. A legtöbb felsőoktatási intézmény oktatói 
diszkrecionális jogának tekinti a tudás értékelését, és ezért a döntést tartalmi okokból nem engedi 
vitatni, ám eljárási, formai okokból beadható fellebbezés. Finnország jelenti az egyik kivételt, ahol a 
döntés tartalmával szemben is lehet kifogást emelni, és az intézmények készek ismételten megvizs-
gálni a kérelemhez beadott bizonyítékokat.

A hozott tudás elismerésének és értékelésének gyakorlatával szembeni bizalom megteremtése 
és megőrzése alapvető érdeke az eljárást bevezető intézményeknek. A bizalom egyik legfontosabb 
alapfeltétele az átláthatóság, az összehasonlíthatóság és következetesség. Ehhez elkerülhetetlen va-
lamiféle standard kialakítása, amely referenciaként szolgál az elismeréshez. A standardok megta-
lálását, kiépítését elősegítheti a szakképzésben egyre több országban jellemző kompetencia alapú 
értékelés és a modulrendszer, a felsőoktatás azonban még csak most kezd felkészülni a kimenet-
vezérelt, a tanulási eredményekre alapuló tanulásszervezés szélesebb körű alkalmazására. Ezért a 
hozott tudás elismerése iránti bizalom is ingatag. 

Ugyanezen okból az elismerési eljárás minőségbiztosítása is igen lényeges kérdés. A kétkedők, az 
ellenzők egyik legfőbb és leginkább érthető érve, hogy az oktatás színvonalát ronthatja, ha külön-
féle előzetes tapasztalatok alapján be lehet kerülni a felsőoktatásba, illetve a tanulmányi kötelezett-

(15) lásd European inventory; p. 5.

(16) lásd Mohn (2007) p. 23.

(17) lásd European Inventory. France, p. 6.  

Online: http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/2007/france.pdf
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ség teljesítése alóli felmentést, vagy a teljesítést igazoló kreditet lehet kapni. A minőség fenntartá-
sára irányuló, talán egyik legjobb kísérlet a briteké, akik az elismerés rendszerét legelőször a felső-
oktatás terén kezdték kialakítani. Érdekesség, hogy egy alulról jövő kezdeményezés keretében ma-
guk a felsőoktatási intézmények alakították ki az előzetes tanulás elismerésének rendszerét (AP[e]L, 
Accrediatiton of Prior [experiential] Learning). A felsőoktatási intézmények kérésére a felsőoktatá-
si minőségbiztosításért felelős szervezet, a Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 
adta ki irányadó útmutatásait az előzetes tudás elismeréséről („Útmutató az előzetes tudás elisme-
réséhez”(18)). A dokumentum nem előírás, hanem irányelvek gyűjteménye, és minél több, az eljá-
rásban valamiképpen érintett szereplő segítségére kíván lenni azzal, hogy egységes alapelveket ál-
lapít meg. Ennek a folyamatnak köszönhetően fennmaradt az oktatás minőségébe vetett bizalom.

Hollandiában a Kenniscentrum nevű intézmény foglalta össze az elismerés minőségbiztosítá-
sának alapelveit, szintén nem kötelező, hanem ajánlás jelleggel. Írországban a HETAC-nál (Higher 
Education and Training Awards Council) kell regisztrálnia és ezzel az alapelvek elfogadását vállal-
nia annak a felsőoktatási intézménynek, amely részt kíván venni az előzetes tudás értékelésében és 
elismerésében. Romániában – egyelőre leginkább a szakképzés terén – ugyanez a rendszer: a NATB 
(National Adult Training Board) állítja ki a tanúsítványokat, és szintén ez a testület akkreditálja a 
tudásértékelő központokat előre megadott követelmények alapján.

Az utóbbi időben a szűken vett elismerési eljárás kezd kiterjedni, és egyéb szolgáltatások épülnek 
köré. Míg régebben a tudás értékelésével és az elismerési döntéssel lezárult a folyamat, mára főképp 
Angliában, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban további támogató lépések társulnak 
hozzá: ezekben az országokban kötelező tanácsokat, útmutatást nyújtani az értékeléshez a további 
tanulmányok, életpálya-építés elősegítése érdekében.

Sok országban még szélesebb körben terjed a tanácsadás típusú, a szűkebb értelemben vett el-
ismeréshez (validációhoz) nem sorolható, inkább a pályaorientáció körébe tartozó tudásfelmérés 
gyakorlata is. Főleg a franciák és az írek fektetnek nagy hangsúlyt a képzésektől független kom-
petenciamérésre. Franciaországban a kompetenciamérlegre (bilan de competences) minden, mini-
mum hároméves munkatapasztalattal rendelkező egyén jogosult akkor is, ha nem céloz meg azon-
nal semmilyen formális képzést, pusztán a képességeit szeretné tisztábban látni. E rendszer mintá-
jára a csehek is bevezették a kompetenciamérleg intézményét, amely az adott régió munkaerő-piaci 
szükségletei és az egyén érdeklődése, képességei alapján pályatervet, formális képzést ajánl a jelent-
kezőnek. Írországban a nemzeti képesítési keretrendszer segítségével képzésektől független köve-
telményrendszert állítottak össze a felsőoktatás kimeneti szintjeire, így általánosságban is fel lehet 
becsültetni az egyén meglévő tudását, képességeit. Magyarországom a TÁMOP 2.2.2 projekt kere-
tében folyik hasonló, átfogó pályatanácsadó funkció és szolgáltatások kialakítása.

Az elismerés helyzete Magyarországon

Magyarországon a felsőoktatás számára a TÁMOP 4.1.3 központi projektben kezdődött meg egy 
olyan modell és eljárásrend kidolgozása, amely az azt befogadni, alkalmazni kívánó intézmények 
számára kínál mintát az előzetesen megszerzett tudás értékelésére és elismerésére. A fejlesztők szá-

(18) Guidelines on the accreditation of prior learning (September 2004), 

online: http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/apl/apl.pdf
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mára itt is azok az elemek jelentik a fő kihívást, amelyeket a fenti nemzetközi körkép is jelzett. Az 
eljárás iránti bizalom biztosítása, a megfelelő sztenderdek és referenciák hiányában az értékelésre 
alkalmas támpontok megtalálása, a megbízható és igazságos értékeléshez szükséges korszerű érté-
kelési eljárások meghonosítása olyan alapvető részei a folyamatnak, amely nélkül nem lehet sike-
res rendszert kiépíteni. Az előzetes terepvizsgálatok alapján idehaza is elsősorban az egyetemi vi-
lág idegenkedik a hozott tudás elismerésétől, ugyanakkor látens módon, tanár és diák közötti sze-
mélyes alkuk mentén, azaz egyfajta puha módon meglepően széles körben zajlik a korábban meg-
szerzett tudások elismeréseként a tantárgyak, kurzusok követelményeinek teljesítése alóli (részle-
ges) felmentés megadása. 

Az eljárás sikeres bevezetésének egyik kulcsa az lesz, hogyan képes egy intézmény elérni azt, 
hogy ezek a látens folyamatok „beterelődjenek” a látható, hivatalos eljárási keretek közé. Ez teszi 
ugyanis megvalósíthatóvá az átláthatóságra és a hallgatóval szembeni fair eljárásra vonatkozó alap-
elveket. Továbbá ez szükséges ahhoz is, hogy az intézmények és az akadémiai világ ne a minőség 
lerombolásának eszközeként, hanem a tehetségek megtalálásának, az értékes tudások láthatóvá 
tételének és a képzés folyamatába történő bevonásának lehetőségeként tekintsen rá. A fejlesztők 
többek között a félelmek oldása érdekében egyöntetűen azon az állásponton vannak, hogy ne legyen 
lehetséges teljes képesítés kiadása ezen eljárás keretében.

Az eljárás sikerének másik kulcsa, hogy milyen intézményi kör milyen irányban találja meg 
a maga érdekeltségét az elismerés alkalmazásában. A nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy a 
felnőttképzési tevékenység lehet az, amelyben a hozott tudások elismerése különösen gyümölcsö-
ző lehet. Igaz, a hazai felsőoktatás részesedése a felnőttképzési tevékenységekben egyelőre nagyon 
szerénynek mondható, ugyanakkor könnyen belátható, hogy ezen a területen lehet új célcsoporto-
kat elérni, illetve itt jelentkezik sokkal nagyobb arányban az előzetes, főként munkatapasztalatban 
szerzett tudás elismerésének igénye is.

Végül kulcskérdés, hogy egyetlen szereplő se éljen vissza az eljárással saját pozícióinak könnyű-
nek tűnő megerősítése érdekében, mert ez az egész eljárás hitelét és a vele szembeni bizalmat ron-
gálja. Ez pedig végső soron a saját meglévő tudásainak beszámítását igénylő tanuló egyén lehetősé-
geit szűkíti, tanulási veszteségeit növeli. Ennek elkerülése érdekében idehaza is szükséges lesz az el-
ismerés alapelveinek rögzítése és annak biztosítása, hogy azokat minden szereplő elfogadja és meg-
tartsa. Ily módon idehaza is követhető lesz a norvég felsőoktatás példája, amely a jó gyakorlat ered-
ményei alapján, a megtapasztalt előnyök révén látta be a hozott tudás elismerésének létjogosultsá-
gát, és fogadta be saját önkéntes gyakorlatába a folyamatot.(19)

(19) A TÁMOP 4. 1. 3. központi projekt keretei között lezajlott fejlesztőmunkáról és annak eredményeiről részletes áttekintést 

nyújt a „Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban” című kötet (Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 

2011).
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