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Szimpózium-összefoglaló 

 

Az európai felsőoktatási intézmények együttműködése révén megvalósuló Erasmus-

mobilitásban 1998 óta több ezer magyar hallgató vett részt. A nemzetközi diákcsereprogram 

sikerességét a partnerintézményekben teljesített kurzusok és a megszerzett kreditpontok teljes 

körű elismerésének elve garantálja.  

Az Erasmus-programban részt vevő 50 magyar intézményben a külföldi részképzést vállaló 

fiatalok számának expanziója figyelhető meg. Egyre több magyar hallgató látogatja külföldi 

egyetemek és főiskolák kurzusait. Ugyanakkor a rendelkezésre álló statisztikai adatok, így a 

Tempus Közalapítvány által folytatott adatgyűjtés és a PRIME-eredmények szerint a 

hallgatók külföldön megszerzett kreditjei néhány hazai felsőoktatási intézményben alacsony 

arányban kerülnek beszámításra a hazai tanulmányokba.  

A kreditelismerési problémák hátterében számos tényező – így például a hazai és külföldi 

kurzusok ekvivalenciája megállapításának nehézségei, a megfeleltetett tantárgyak 

szélsőségesen eltérő kreditszámaiból adódó aránytalanság – állhat. Nem tudunk olyan hazai 

kutatásról, amely ezen okok feltárására, a kreditelismerés problémái mögött meghúzódó 

jelenségek feltérképezésére, valamint az Erasmus-kreditátvitel és kurzusbefogadás javítására 

tett intézményi erőfeszítések megállapítására irányult volna. 

2011 őszén ezért a hét legtöbb hallgatót – éves szinten az Erasmus-tanulmányokat folytató 

magyar fiatalok felét – utaztató felsőoktatási intézmény bevonásával többféle vizsgálati 

módszer alkalmazásával végeztünk kutatást az Erasmus-kreditelismerés és -tantárgybefogadás 

országos helyzetképének megrajzolása érdekében. 

A szimpózium előadásai e kutatás részprojektjeinek eredményeit mutatják be. Az első előadás 

a kutatásban részt vett felsőoktatási intézmények helyi szabályzatainak tartalomelemzéséből 

származó eredményeket ismerteti. A második előadás az érintett intézmények felelős 

vezetőivel és Erasmus-koordinátoraival készített interjúk tanulságait összegzi. A szimpózium 

további két prezentációja az intézmények Erasmus-felelősei által alkalmazott kreditelismerési 

és kurzusmegfeleltetési módszerek, illetve a volt Erasmus-hallgatók tapasztalatainak 

megismerésére irányuló vizsgálatok online kérdőíves adatgyűjtésből származó adatai 

elemzésének eredményeit mutatja be.  
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Absztrakt 

 

1998 óta évente több ezer magyar hallgató utazik Erasmus-ösztöndíjjal Európa valamelyik 

országába. Az Európai Bizottság egyik legsikeresebb programjában történő részvétel sok 

nyelvi, szakmai és kulturális előnnyel jár, azonban kutatási eredmények azt mutatják, hogy a 

hallgatói mobilitás alapjául szolgáló kreditelismerés gyakorlata fejlesztésre szorul, hiszen a 

teljes kreditelismerési ráta Magyarországon igen alacsony. Az erre irányuló átfogó 

vizsgálatok egyre bővítik a megkérdezett érintettek körét és számát, azonban eddig kevés 

kutatás terjedt ki a kreditelismerési gyakorlat intézményi szabályozások alapján való 

feltérképezésére. Jelen kutatás célja az intézményi kreditelismerési szabályozások és jó 

gyakorlatok feltárása. Az eredmények azt mutatják, hogy az (1) intézmények igen nagy 

autonómiával rendelkeznek a kreditelismerés terén, (2) a kreditelismerés folyamatának 

dokumentációja és gyakorlata intézményenként eltérő, s (3) ez negatívan befolyásolja a 

tanulói kreditek akkumulációját.  

 

Kutatási célok, módszerek  

 

Az Erasmus-program keretében számos európai felsőoktatási intézmény 

együttműködésével valósul meg nemzetközi diákcsere. A hallgatói mobilitás, így a 

kreditelismerés és kurzusmegfeleltetés elveit a központi rendelkezések és dokumentumok 

mellett az egyes intézmények saját szabályzatai rögzítik.  A programban jelenleg 50 magyar 

felsőoktatási intézmény vesz részt, amelyekre vonatkozóan a statisztikai adatok erős 

egyenetlenséget mutatnak ezen a területen: néhány intézmény példaszerű gyakorlatot 

fejlesztett ki a kreditelismerésre, míg máshol az Európai Unió által megfogalmazott 

ajánlásban szereplő teljes kreditelismerés alacsony arányú. A fogadóintézményben szerzett 

kreditek anyaintézmény által történő elismerésének hiánya és a kreditelismerési folyamatok 

nem egységes szabályozásának volta negatívan hathat a hallgatói kreditakkumulációra s több 

esetben nem kívánt tanulmányi és anyagi terhet ró az Erasmus-hallgatókra.  

Jelen kutatás célja a hét legtöbb Erasmus-hallgatót kiküldő hazai felsőoktatási 

intézmény (1) Erasmus hallgatói mobilitási program kreditelismerési gyakorlatára vonatkozó 

intézményi szabályzatainak áttekintése, valamint (2) jó gyakorlatok feltérképezése 

tartalomelemzés módszerével. 

 

Elméleti háttér  
 

Az Erasmus-program alapvető célkitűzése a fogadóintézményekben szerzett 

kreditpontok teljes értékű átszámítása, amelyről egy úgynevezett oktatási és képzési 

megállapodás rendelkezik, ám egy 2009-ben zajlott felmérés szerint a megkérdezett 

hallgatóknak csak 93%-a kezdte meg mobilitását a kiutazás megkezdése előtt minden fél által 

aláírt szerződéssel (PRIME, 2009).  
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Az Eurobarometer 2009-ben végzett felmérése szerint magyar tanulók mindösszesen 

53%-a nyilatkozott úgy, hogy a külföldi tanulmányutak során teljesített kurzusokat teljes 

mértékben elismerte az anyaintézmény hazatérésük után. Ezzel az aránnyal a rangsor alján 

helyezkedünk el Németországgal, Svédországgal, Horvátországgal és Ausztriával együtt 

(Flash Eurobarometer, 2009).  

A Teichler (2003) által végzett, az Erasmus-mobilitás keretében külföldön folytatott 

tanulmányok elismerésére irányuló felmérés szintén azt mutatta ki, hogy a programban részt 

vevő diákok tapasztalatai szerint az anyaintézményben kevésbé fogadják el a 

fogadóintézményben szerzett kreditpontokat, mint azt oktatóik gondolják. Míg az oktatók 

95%-a látja az elismerést akadálymentesnek, a diákok ennél jóval kevesebb hányada 

rendelkezik pozitív tapasztalattal. A mérés szerint átlagosan a tanulmányok háromnegyedét 

ismerik el a hazatérés után, s a kölcsönös kreditelfogadás hiánya legrosszabb esetben a 

tanulmányi időszak akár 40%-kal történő kitolódásához is vezethet.  

A kreditelismerés problémáit az egyéni kezdeményezések mellett egy, az Európai 

Bizottság által támogatott kutatási projekt keretében is vizsgálják. A PRIME (Problems of 

Recognition In Making Erasmus) nem reprezentatív tanulmánysorozat egy olyan komplex, 

kvalitatív és kvantitatív elemeket ötvöző program, amelynek célja, hogy feltárja a tanulói 

mobilitást hátráltató faktorokat, és javaslatokat tegyen az európai tanulói csereprogramok 

lebonyolításának elősegítésére. A vizsgálat célcsoportja egyrészről a volt Erasmus-hallgatók 

(52 országból kb. 2400 fő), másrészről 24 ország közel 100 felsőoktatási intézménye volt. A 

második életciklusában lévő projekt gazdái 2009-ben a Teichler által is említett tanulói 

hiányosságok (pl: befejezetlen kurzusok, nem megfelelt teljesítés) mellett további négy 

intézményi és adminisztratív gyakorlathoz kötődő faktort találtak, amelyek akadályozzák a 

külföldön elért tanulói teljesítmények teljes elismerését. Ezek (1) a kurzusok és tanulmányok 

összeegyeztethetetlensége, (2) a kreditpontok kalkulációja körüli bizonytalanság, (3) a 

szervezési problémák és (4) bizonyos kurzusok (pl.: az anyaintézményben kötelező tantárgyak 

vagy nyelvi kurzusok) elismerésének problémái. Az eredményeket 2010-ben az Erasmus 

Student Network Diákhálózat (ESN) használta fel a kutatás következő fázisának 

kiindulópontjaként. A kutatásba immáron a diákokon és a felsőoktatási intézményeken kívül a 

Nemzeti Irodákat is bevonták. A válaszokból kiderült, hogy míg EU-szinten az Erasmus-

diákok csaknem 73%-a részesül teljes kreditelismerésben, addig hazánkban ez az arány 25%. 

Látható tehát, hogy az Erasmus-hallgatók egy része az anyaintézménybe történő 

visszatérésükkor a teljes kreditelismerés helyett teljes vagy részleges kreditveszteséggel 

szembesülnek, és ez diplomájuk megszerzésének időpontjának kitolódásához is vezethet. A 

Tempus Közalapítvány által végzett adatgyűjtés eredményei szerint a kreditelismerés helyzete 

hazánkban nagy intézmények közötti egyenetlenséget mutat, így feltételezhető, hogy a fent 

ismertetett jelenségekben az intézményi szabályozások eltérései, hiányosságai is szerepet 

játszanak, melyek orvoslása további részletes analízist kíván.  

 

Eredmények 

 

A programban való részvétel több mint tíz éve alatt a vizsgált intézmények kivétel 

nélkül hoztak olyan – központi – jogi kötőerővel bíró rendeleteket, szabályzatokat, amelyek 

az intézmények közötti tanulmányi eltéréseket hivatottak kiküszöbölni, illetve a tanulmányi 

eredmények kölcsönös elismerését célozzák meg. Ezt megkönnyítő háttérdokumentumként 

szolgál az úgynevezett ECTS-kézikönyv (European Credit Transfer and Accumulation 

System Guide), amely részletezi, hogy a kiutazó hallgatónak milyen dokumentumokkal kell 

rendelkeznie a fogadóintézményben abszolvált kurzusai kreditértékeinek elfogadtatása esetén. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kézikönyv pusztán ajánlásokat fogalmaz meg, így az 



intézmények nagyfokú autonómiát élveznek a kreditelismerés elveinek és gyakorlatainak 

kialakításában. 

Az intézményi Erasmus-szabályzatok elemzése alapján megállapítható, hogy az 

intézmények törekednek arra, hogy írásban rögzítsék az Erasmus-programmal kapcsolatos 

belső eljárásrendet és azok részt vevő szerveinek szerepét. Alapelvként dokumentálják, hogy 

az anyaintézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot. Nagy 

különbségek mutathatók ki azonban a vizsgált dokumentumok részletességében, így például a 

kreditelismerésre és kurzusmegfeleltetésre vonatkozó eljárásrend minden tényezőre kiterjedő, 

pontos közlése több esetben hiányzik. 

Az Erasmus-program keretében külföldön tanuló hallgatók kreditveszteségét az 

okozza, hogy a kurzusekvivalencia vizsgálata után az anyaintézmény a saját tantervében 

szereplő kreditértéket rendeli a kurzushoz, s ez gyakran kevesebb kreditpontot jelent, mint a 

fogadóintézményben kapott kreditérték. Ez a rendelkezés ellentétben áll az ECTS-ajánlással, 

mely szerint a fogadó intézményben szerzett krediteket 1:1 arányban kell elismerni. Fontos 

megemlíteni, hogy az intézményi szabályozás hátterében a kreditelismerés gyakorlatáról a 

felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez 

illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) immáron hatályon kívüli kormányrendelet 

áll. Az intézményi dokumentumok arról tanúskodnak, hogy kreditelismerés nem a tanulói 

teljesítmények, illetve elsajátított képességek figyelembevételével történik, hanem a kurzusok 

tematikájának egyoldalú összevetésével.  

Összességében elmondható, hogy az intézmények törekszenek a kreditelismerési 

folyamatok harmonizációjára, azonban erre vonatkozó pontos jogszabály hiányában a más 

intézményekben megszerzett képességek és az azokat reprezentáló kreditek elismerésében 

nagy különbségek mutatkoznak.    

 

A kutatás jelentősége 

 

Számos hazai és nemzetközi vizsgálat bizonyítja, hogy a bolognai rendszerben történő 

hallgatói mobilitás alapjául szolgáló Európai Kreditátviteli és Gyűjtési Rendszer (ECTS) 

hazai alkalmazásával problémák vannak. Több nemzetközi kutatási projekt foglalkozott a 

kreditátviteli rendszer hiányosságaival, azonban az eredmények azt mutatják, hogy szükség 

van problémák további elemzésére, illetve létező jó gyakorlatok feltárására, valamint azok 

gyakorlatba történő átültetéséhez hazai színtéren is.  
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Absztrakt 

 

Az Erasmus hallgatói mobilitási program során teljesített tanulmányok sok esetben csak 

részben, vagy egyáltalán nem kerülnek beszámításra. A problémák és a jó gyakorlatok 

azonosítása elengedhetetlen a külföldön teljesített kurzusok és kreditek elismerésének 

eredményesebbé tételéhez. Jelen kutatás célja, hogy a felsőoktatási intézmények vezetőivel és 

Erasmus-koordinátoraival készült mélyinterjús beszélgetések elemzésével feltérképezzük az 

Erasmus-program során szerzett kreditek és kurzusok beszámításában jelentkező problémákat 

és jó gyakorlatokat.  

A kutatás során 20 interjú készült, összesen 28 fő bevonásával. A vizsgálatban a hét legtöbb 

Erasmus-hallgatót kiküldő intézmény felelős vezetői (11 fő), és Erasmus koordinátorai (17 fő) 

vettek részt. Az interjúk tartalomelemzése során a következő problématerületeket 

azonosítottuk: (1) az eltérő hazai és külföldi tanterveknek, valamint kurzustartalmaknak, (2) a 

külföldön teljesített és a megfeleltetni kívánt hazai tanegységek eltérő kreditszámának, illetve 

(3) a kredittúllépésnek a problémája, (4) a tanegységek és a kreditek beszámításának 

ügymenetében jelentkező gondok, (5) a Bologna-rendszer bevezetéséből adódó és (6) a 

tanulmányok beszámításának szabályozásában jelentkező nehézségek.  

A problémák kezelésére az intézmények a következő jó gyakorlatokat alkalmazzák: egy 

külföldi tanegység több hazai tárgyként való elismerése, a külföldi kurzusoknak a kötelezően 

vagy a szabadon választható kreditblokkba rendelése, az Erasmus-programban szerzett 

többletkreditek esetében a költségtérítéstől való eltekintés, a kurzusok ekvivalenciájának 

előzetes megállapítása és ennek rögzítése a Tanulmányi szerződésben, évenként több 

alkalommal történő pályáztatás, olyan dokumentumok létrehozása, amelyek részletesen 

szabályozzák a kredit- és kurzusbeszámítás minden aspektusát.  

A kutatás során azonosított jó gyakorlatok megismertetése és elterjesztése a programban 

résztvevő intézmények körében jelentősen megnövelheti az Erasmus-részképzésben szerzett 

kreditek és kurzusok beszámítását, hozzájárulva a hallgatók külföldi tanulmányainak 

megfelelő hazai elismeréséhez. 

 

Elméleti háttér 

 

Az Erasmus hallgatói mobilitás az Európai Bizottság egyik legsikeresebb programja, 

melynek segítségével ma már évente több, mint 180 000 hallgató tanul külföldön (Európai 

Bizottság, 2009). A külföldi részképzést teljesített hallgatók a tanulmányaikat elismertetik a 

hazai intézményükben, azonban több tanulmány is megmutatta, hogy a kurzus- és a 

kreditbeszámítás terén is számos probléma jelentkezik (Erasmus Student Network, 2009; 

European Commission, 2010; Teichler, 2003). A kutatások általában kérdőíves módszert 

alkalmaznak, és jellemzően a problémák azonosítására és a fennálló helyzet leírására 

fókuszálnak. Az így kapott eredménynek azonban nem adnak lehetőséget arra, hogy az 

esetleges jó gyakorlatok is azonosításra kerüljenek. Az Erasmus Student Network (2010) 

legújabb nemzetközi felmérésében az eszköztár mélyinterjúk alkalmazásával is kibővült, a 
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vizsgálat során 16 nemzetközi irodát kerestek fel. A felmérés nemzetközi jellegéből, és az 

interjúk számából adódóan azonban az eredmények alapján csak rendkívül korlátozott 

mértékben lehet következtetéseket megfogalmazni a hazai kurzus- és kreditbeszámításban 

jelentkező problémák és jó gyakorlatok azonosítására vonatkozóan.  

 

A kutatás célja 

 

Jelen kutatás célja, hogy kvalitatív eszközök felhasználásával, a felsőoktatási intézmények 

vezetőivel és Erasmus-koordinátoraival készült mélyinterjús beszélgetések elemzésével 

azonosítsuk az Erasmus-program során szerzett kreditek és kurzusok beszámításában 

jelentkező problémákat és jó gyakorlatokat.  

 

Módszerek 

 

A kutatás során 20 mélyinterjú készült, összesen 28 fő bevonásával. A vizsgálatban a hét 

legtöbb Erasmus-hallgatót kiküldő intézmény rektorai vagy más felelős vezetői (11 fő), 

emellett intézményi, valamint a kari és/vagy tanszéki Erasmus-koordinátorai (17 fő) vettek 

részt.  A félig strukturált mélyinterjús beszélgetésekre előzetes időpont-egyeztetés után került 

sor. A mélyinterjúk audiofelvételen kerültek rögzítésre (két kivétellel), amelyhez az 

interjúalanyok előzetes hozzájárulását kértük. Az interjúkészítő rugalmas interjúvázlat 

segítségével kérdezte a célszemélyt. A mélyinterjúk hozzávetőlegesen 45-90 perc 

hosszúságúak voltak. Az adatfelvételt követően megtörtént az interjúk írásos rögzítése. A 

tartalomelemzés során a jellemző problémák azonosítására, és a problémákra kidolgozott 

gyakorlatok bemutatására fókuszáltunk függetlenül attól, hogy azok mely intézmények, 

karok, vagy tanszékek esetében jelentkeztek. A problémákhoz kapcsolódóan jó gyakorlatnak 

azt tekintettük, amit a megkérdezettek fogalmaztak meg vagy javasoltak egy adott probléma 

kezelésére. 

 

Eredmények 

 

Az interjúk tartalomelemzése során hat problématerületet és ezekhez kapcsolódó jó 

gyakorlatokat azonosítottuk a külföldi részképzésben teljesített kurzusok és kreditek 

beszámítása terén. (1) Az eltérő hazai és külföldi tantervek, valamint kurzustartalmak 

problémája. Az intézmények a problémát a partnerintézmények közötti 

képzésharmonizációval, a megfeleltetendő kurzusok tematikus egyezésének rugalmas 

kezelésével, vagy egy külföldi tanegység több hazai tárgyként való elismerésével kezelik. (2) 

A külföldön teljesített és a megfeleltetni kívánt hazai tanegységek eltérő kreditszámának 

problémája. A kreditelismerést elősegíti a már említett több tantárgynak történő megfeleltetés 

mellett az a gyakorlat is, amely során a külföldi kurzusokat a kötelezően vagy a szabadon 

választható kreditblokkba rendelik, ami automatikus tárgybefogadást, valamint 

kreditbeszámítást tesz lehetővé. (3) A kredittúllépés problémája (az intézmény a 

többletkreditekért költségtérítést kérhet a hallgatóktól). Jó gyakorlatként említhető, hogy 

egyes intézmények az Erasmus-programban szerzett többletkreditek esetében eltekintenek a 

költségtérítéstől. (4) A tanegységek és a kreditek beszámításának ügymenetében jelentkező 

problémák. A vizsgált intézmények gyakorlatai között e problémák megoldására 

rendszeresített módszer a kurzusok ekvivalenciájának előzetes megállapítása szakmai 

döntéshozó szerv bevonásával, és ennek rögzítése a Tanulmányi szerződésben (Learning 

Agreement), vagy egyéb kurzusmegfeleltetési dokumentációban. Az eltérő képzési struktúra, 

a félévek és trimeszterek különbözőségeiből adódó nehézségek elhárítását a folyamatos 

intézményközi kommunikáció biztosítja. (5) A Bologna-rendszer bevezetéséből adódó 



nehézségek (a hallgatói jogviszony megszűnése a BA- és az MA-képzés között). Az 

intézmények a probléma kezelése érdekében minden évben kétszer is meghirdetik az 

Erasmus-pályázatot. (6) A külföldi részképzésben teljesített tanulmányok beszámításának 

szabályozásában jelentkező nehézségek. Jó gyakorlatként azonosítható, hogy több kar és 

tanszék is készített olyan dokumentumokat, amelyek részletesen leírják a külföldi 

tanulmányok beszámításának feltételeit, átláthatóbb és letisztult viszonyokat eredményezve 

ezzel a programban résztvevők számára. 

 

Megvitatás, az eredmények oktatáspolitikai relevanciája  

 

A mélyinterjús módszernek köszönhetően átfogó és részletes betekintést nyerhettünk az 

intézmények kurzus- és kreditbeszámítási gyakorlatára vonatkozóan. Eredményeink alapján 

megállapítható, hogy az Erasmus-ösztöndíj keretében szerzett kurzusok és kreditek 

beszámítása számos nehézségbe ütközik, azonban egyes helyeken példaszerű gyakorlatokat 

fejlesztettek ki a problémák kezelésére. A kutatás során azonosított jó gyakorlatok 

megismertetése és elterjesztése a programban résztvevő intézmények körében jelentősen 

megnövelheti az Erasmus részképzésben szerzett kreditek és kurzusok beszámítását, 

hozzájárulva a hallgatók külföldi tanulmányainak megfelelő hazai elismeréséhez. A 

problémák megoldása egyre inkább aktuálissá válik, hiszen az elmúlt években folyamatosan 

növekszik a kiutazó hallgatók száma. Az Erasmus program eredményessége az intézmények 

számára is kiemelt jelentőségű, ugyanis a hallgatói mobilitás nagy mértékben hozzájárul az 

oktatási és szakképzési rendszerek, intézmények nyitottabbá, európaibbá és nemzetközibbé 

tételéhez (Európai Bizottság, 2009). 
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A tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusmegfeleltetés módszerei 

Erasmus-koordinátorok körében végzett kérdőíves kutatás eredményei 

alapján 
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Absztrakt 

 

Az Erasmus-mobilitás sikeressége az európai felsőoktatási intézmények kurzusai közötti 

átjárhatóságon és a tanulmányi kreditek teljes körű elismerésének elvén alapul. A PRIME-

kutatások tájékoztató jellegű eredményei arra hívták fel a figyelmet, hogy a magyarországi 

egyetemek és főiskolák kreditelismerési és kurzusmegfeleltetési gyakorlatával problémák 

lehetnek. 

Előadásunkban hét hazai felsőoktatási intézmény Erasmus-koordinátorainak (N=47) online 

kérdőíves megkeresésén alapuló, a kreditelismerés és a kurzusbefogadás általuk alkalmazott 

módszereinek feltárására irányuló kutatásunk eredményeit összegezzük.  

Eredményeink szerint a kurzusekvivalencia megállapításának módszerei közül leggyakoribb a 

tematikák összehasonlítása (32%), a kurzuscímek és tartalmak (21%) együttes elemzése, 

illetve a címek, tematikák és teljesítési feltételek egyidejű vizsgálata (19%), valamint a 

tartalmi és követelménybeli (17%) összevetés.  

A kurzusmegfeleltetés dokumentálása a vizsgált intézményekben nem egységes. A 

tanulmányút során teljesítendő kurzusokat rögzítő tanulmányi megállapodás egyes 

intézményekben csak a választott tárgyak listáját, máshol a nekik megfeleltetett 

anyaintézményi kurzusokat is tartalmazza. Néhány intézmény más eszközökkel is rögzíti az 

egymásnak megfeleltetett kurzusokat, míg máshol csak a hallgatók és oktatók szóbeli 

megegyezése garantálja a teljesített kurzusok későbbi elfogadását. 

A mobilitás során szerzett tanulmányi kreditek elismerése az azonos kreditszámú hazai és 

külföldi kurzusok esetén problémamentes. Gondot az okoz, ha a külföldön elvégzett kurzus 

kreditértéke nem egyezik meg a vele ekvivalens magyarországi kurzus kreditértékével. Ennek 

kezelésére az intézményekben több gyakorlat – így (1) az anyaintézményi (51%) vagy (2) a 

külföldi kurzus kreditértékén (8,5%) történő elismerés, illetve (3) a magas kreditszámú kurzus 

több tantárgykénti elfogadása (23%) – él.  

A kurzusekvivalencia megállapítása, dokumentálása, valamint a kreditelismerés terén jelentős 

eltérések tapasztalhatók a hazai intézményekben. Szükséges lehet az intézményi autonómiát 

szem előtt tartva egységes irányelvek megfogalmazása a vizsgált kérdésekben.  

 

Kutatási célok 

 

Az Erasmus hallgatói mobilitási program során szerzett tanulmányi kreditek hazai 

képzésekben történő elismerésének, illetve a kurzusmegfeleltetés helyzetének feltárására 2011 

őszén többféle módszer alkalmazásával végeztünk kutatást. A hét legtöbb hallgatót utaztató 

magyar felsőoktatási intézményben megvalósított vizsgálat több alprojektből épült fel. 

Előadásunkban az intézmények Erasmus-koordinátorai körében végzett online kérdőíves 

felmérés eredményeiről számolunk be, melynek célja elsősorban a kurzusekvivalencia 
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megállapítására kidolgozott jellemző intézményi gyakorlatok, illetve a kreditelismerés során 

jelentkező problémák megoldására tett erőfeszítések megismerése volt. 

 

Elméleti háttér 

 

Az Erasmus-program központi eleme az európai felsőoktatási intézmények együttműködése 

révén megvalósuló diákcsere. A program működésének alapját az egyetemek és főiskolák 

kurzusai közötti átjárhatóság és a partnerintézményekben hallgatott kurzusok teljesítése révén 

megszerzett kreditek elismerése teremti meg.  

Az Erasmus-program során teljesített kurzusokat az anyaintézmények akkor fogadják be saját 

programjaikba, ha a hazai képzési tervben található olyan tantárgy, amellyel az adott 

tanegység ekvivalensnek tekinthető. A felsőoktatási törvény (2005) alapján két kurzust 

egyenértékűnek kell tekinteni, ha az általuk közvetített ismeretek legalább 75%-ban 

megegyeznek. A szabályozás ugyanakkor nem tér ki arra, milyen módszerek alkalmazásával 

biztosítható a kurzusekvivalencia hiteles meghatározása. 

Az Erasmus hallgatói mobilitás alapvető célkitűzése, hogy a külföldön teljesített 

kreditpontokat az anyaintézmények teljes körűen elismerjék. Az egyes kurzusokért számítható 

kreditpontok meghatározásának irányelveit (1 kredit = 25-30 munkaóra) az európai 

kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, vagyis az ECTS-ajánlás tartalmazza. A kreditpontok 

megállapítása azonban mégsem lehet teljesen egységes, mivel a befektetett hallgatói 

munkaórák száma több tényezőtől is függ (Derényi, 2006). Ebből következik, hogy a hallgatói 

mobilitás keretében egymásnak megfeleltetni kívánt tantárgyak kreditértéke intézményenként 

igen különböző lehet. 

A fentiek alapján a kurzusekvivalencia megállapítása mellett az Erasmus-program másik 

kulcsproblémája a hallgatók által külföldön megszerzett kreditpontok elismerése. A 

kreditelismerés hazai és nemzetközi helyzetének feltárására mostanáig kevés kutatás 

vállalkozott. A nemzetközi trendeket elemző kutatások, így a több országban folyó PRIME-

vizsgálatsorozatok (PRIME, 2009) szerint hazánkban az Erasmus-kreditek elismerésével 

problémák vannak, teljes kreditelismerésben csak a magyar hallgatók 25%-a részesül. Bár a 

PRIME-vizsgálatok nem reprezentatívak, valamint nem térnek ki az intézményi jó 

gyakorlatok feltárása, és így a kreditelismerés hazai helyzetének átfogó megrajzolása további 

kutatásokat igényel, az ESN mérései fontos kérdésekre irányítják rá a felsőoktatás-kutatás 

figyelmét.  

Hiánypótló tehát egy olyan, több hazai intézményre kiterjedő vizsgálat, amely az egyes 

egyetemek és főiskolák kreditelismerési és kurzusmegfeleltetési módszereinek feltárására 

irányul. 

 

Módszerek és eszközök 

 

Kérdőíves vizsgálatunk során elsődleges célunk annak feltárása volt, milyen gyakorlat alakult 

ki az egyes intézményekben a kurzusmegfeleltetés és a kreditbeszámítás menetére 

vonatkozóan. 

Kérdőívünk 15 tételt tartalmazott, 12 zárt és 3 nyílt végű kérdésből állt. A zárt kérdések az 

itthon elismertetni kívánt, és a külföldön teljesített kurzusok megfeleltetésére, annak 

dokumentálására, a kreditelszámolás módjára vonatkoztak. A nyílt végű itemek a vizsgált 

folyamatokkal kapcsolatos leggyakoribb problémák leírását, valamint a kurzusok 

megfeleltetésének és a kreditek beszámításának javítása érdekébe javaslatok megfogalmazását 

várták a koordinátoroktól.  

Online megkereséseinket követően a kérdőívet összesen 47 Erasmus-felelős töltötte ki. 

Alanyaink válaszait kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgáltuk.  



Eredmények 

 

Arra vonatkozóan, hogy milyen módszerekkel állapítják meg a kurzusekvivalenciát, az 

intézményekben különböző gyakorlatok alakultak ki. A külföldi és a hazai kurzusok 

megfeleltetésének három jellemző módszerét – a tárgyak tematikáinak, címeinek és teljesítési 

feltételeiknek összehasonlítását –, illetve ezek kombinációinak alkalmazását azonosítottuk. 

Leggyakoribb a lehetséges módszerkombinációk közül a tematikák összehasonlítása (32%), 

ezt követi a kurzuscímek és a tantárgyi tartalmak (21%) együttes alkalmazása, illetve a három 

jellemző egyidejű mérlegelése (19%), és a tárgyelnevezések mellőzésével a tartalmi és 

teljesítési feltételbeli (17%) összevetés.  

Az Erasmus-mobilitás tervezésének fontos eleme a külföldön teljesítendő kurzusok 

dokumentálása, valamint egyes intézményekben a tantárgyi ekvivalencia valamilyen 

formában történő rögzítése. A kurzusmegfeleltetés dokumentálása a vizsgált intézményekben 

nem egységes, adminisztrációs gyakorlatuk eltérő, sőt a különböző karokon, intézetekben, 

tanszékeken is találkozhatunk eltérő megoldásokkal. A kurzusekvivalencia előzetes 

dokumentálásának fontos eszköze a minden hallgató esetén kötelezően létrejövő tanulmányi 

megállapodás (Learning Agreement), amely egyes intézményekben csak a külföldön 

teljesítendő tárgyak listáját rögzíti, míg máshol tartalmazza a nekik megfeleltetett 

anyaintézményi kurzusokat is. Válaszadóink egy része jelezte, hogy az általa képviselt 

intézményben a Learning Agreementen felül más módon – így például kurzusmegfeleltetési 

űrlapokon – is dokumentálják a külföldön teljesítendő kurzusokat, illetve az előzetes tantárgyi 

ekvivalenciát. Ugyanakkor tudunk olyan intézményről is, ahol a kurzusekvivalenciát a 

kiutazást megelőzően csak a hallgatók és az oktatók szóbeli megállapodása garantálja. 

A kurzusmegfeleltetés mellett egy ahhoz szorosan kapcsolódó probléma az Erasmus-mobilitás 

tárgykörében a külföldön szerzett kreditek beszámításának kérdése. Az egymásnak 

megfeleltetett és azonos kreditszámú hazai és külföldi kurzusok esetén a kreditek 

elismerésével kapcsolatban nem merülnek fel gondok. Probléma akkor jelentkezik, ha a 

hallgató által a fogadó intézményben elvégzett kurzus kreditértéke nem egyezik meg a neki 

megfeleltetett magyarországi kurzus kreditértékével. A válaszadóink által képviselt 

intézmények többségében (51%) a probléma legjellemzőbb megoldása az, hogy külföldi 

kurzussal ekvivalensként egy hazai kurzust fogadnak el, és megfeleltetett anyaintézményi 

kurzus kreditértékén számolják el a teljesítést. A válaszadók 23%-a jelezte, hogy 

intézményében lehetőség van arra, hogy kreditszám-különbség esetén egy külföldi kurzusnak 

több, az adott tárgy által tartalmilag lefedett hazai kurzust feleltessenek meg. Ebben az 

esetben valamennyi külföldön szerzett kreditet beszámítanak a hallgató tanulmányaiba. 

Ugyanerre van lehetőség akkor, ha a külföldi kurzus kreditértékén történik a kreditelszámolás, 

mint ahogy az válaszadóink 8,5%-a által jellemző gyakorlatként megjelölésre került.  

 

Konklúziók 

 

Erasmus-koordinátorok körében végzett kérdőíves vizsgálatuk szerint a vizsgált intézmények 

a törvényi szabályozás előírásait figyelembe véve eltérő módszereket fejlesztettek ki mind a 

kurzusekvivalencia, mind pedig a kreditelismerés gyakorlati megvalósítása érdekében. 

Szükségesnek látszik a felsőoktatási intézmények jó gyakorlatainak megismertetése a hazai 

egyetemek és főiskolák felelőseivel, illetve fontos lehet ezekre támaszkodva központi szintű, 

egységes irányelvek megfogalmazása a program hatékonyságának növelése érdekében. 
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Absztrakt 

 

Az Erasmus-program működésének alapját felsőoktatási intézmények közötti átjárhatóság 

biztosítása, a fogadóintézményekben teljesített kurzusokért kapott kreditek elismerése teremti 

meg. A programmal kapcsolatos nemzetközi helyzetet elemző kutatások eredményei szerint 

több hazai felsőoktatási intézményben a külföldön teljesített kurzusokért kapott kreditek 

alacsony arányban kerülnek beszámításra. 

Előadásunkban a 2007 és 2009 között Erasmus-ösztöndíjjal külföldi egyetemeken 

tanulmányokat folytatók körében (N=1070) végzett online kérdőíves vizsgálatunk 

eredményeit mutatjuk be, amely a megkérdezettek kurzusmegfeleltetéssel és 

kreditbeszámítással kapcsolatos tapasztalatainak feltárására irányult.  

A kurzuselismerés alapvető eszköze (a kiutazást megelőző intézkedések egyik kötelező 

eleme) a Learning Agreement, amely alapesetben a hallgatók által külföldön teljesítendő 

kurzusokat tartalmazza. Eredményeink szerint a hallgatók kétharmadának szerződése elkészül 

időben, és harmaduknál a külföldön teljesítendő kurzusok mellett az azoknak megfeleltetett 

hazai tantárgyakat is tartalmazza. A külföldön teljesített kurzusokat és azok kreditértékét a 

válaszadók 45%-ának fogadták el az anyaintézményében, a többi esetben a kurzusok egy 

része vagy egyike sem került befogadásra. A hallgatók 28%-ának külföldön és itthon egyaránt 

vizsgázniuk kellett egymásnak megfeleltetett kurzusok valamennyi követelményéből, 20%-

uknak a követelmények egy részét kellett teljesítenie. Ezen eredmények szerint számos oktató 

figyelmen kívül hagyja, hogy az általa meghirdetett, a külföldi tárggyal ekvivalens kurzust a 

hallgató már egyszer teljesítette. Az Erasmus-programban megszerzett kreditek számának 1:1 

arányú elfogadtatására a hallgatók 24,5%-a esetében valósult meg, ennek ellenére csupán 

27%-uk vallotta azt, hogy problémája volt a kreditelszámolással. A hallgatók negyedét az 

elégtelen kreditelszámolás miatt kár érte: képzési idejük növekedett, elestek az anyaintézmény 

féléves ösztöndíjtól. Eredményeink alapján fontosnak tartjuk a hallgatói tájékozottság 

növelését, hogy a hallgatók élni tudjanak az Erasmus-program nyújtotta lehetőségekkel és 

jogokkal a kreditelszámolás terén. 

 

Problémafelvetés, elméleti megalapozás 

 

Az Erasmus-program keretében évről-évre több hallgató vállal részképzést külföldi 

felsőoktatási intézményekben. A program működésének alapját felsőoktatási intézmények 

közötti átjárhatóság biztosítása, a fogadóintézményekben teljesített kurzusokért kapott 

kreditek elismerése teremti meg. Az Erasmus-programmal kapcsolatos nemzetközi helyzetet 

elemző kutatások rámutattak arra, hogy több hazai felsőoktatási intézményben a külföldön 

teljesített kurzusokért kapott kreditek alacsony arányban kerülnek beszámításra. A problémák 
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jelentős része abból fakad, hogy az itthoni és a külföldi kreditrendszer nem teljesen 

kompatibilis. Holott az európai, így a hazai felsőoktatási intézmények is az ECTS-rendszer 

szerint számolnak el krediteket a kurzusok teljesítéséért, a magyarországi intézmények 

jellemzően a képzési hagyományaik megtartása mellett a teljes képzésért járó krediteket 

osztják el a korábban meglévő hálótervekben szereplő kurzusok között. Ennek eredményeként 

kurzusaink sok esetben alacsony kreditértékűek, a képzés elaprózott, ami nehezíti a külföldi 

kurzusokkal való tartalmi és kreditszámbeli egyezés megállapítását (Derényi, 2006).  

Emellett azonban az Erasmus-program sikerességének egyik fontos mutatója a kreditelismerés 

hatékonysága. A hazánkban is megvalósult PRIME-kutatások (PRIME, 2009) eredményei 

szerint a külföldi részképzésekben szerzett kreditek befogadása a magyar felsőoktatási 

intézményekben alacsony arányú. A nemzetközi trendeket elemző vizsgálatsorozat fontos 

kérdésekre hívja fel a figyelmet, ugyanakkor a PRIME adatgyűjtése csak kevés hazai 

egyetemre és főiskolára terjedt ki. Szükséges tehát egy olyan több intézmény volt Erasmus-

hallgatóinak körében megvalósuló mérés lebonyolítása, amely a kreditelismerés hazai 

helyzetéről átfogó képet tud adni. 

 

Vizsgálatunk célja 

 

2011 őszén kutatást végeztünk az Erasmus hallgatói mobilitási program keretében szerzett 

kreditek hazai képzésben történő elismerésének és a kurzusmegfeleltetés helyzetének 

feltárására a hét legtöbb hallgatót kiküldő magyarországi felsőoktatási intézmény 

bevonásával. Vizsgálatunkban, a nemzetközi gyakorlathoz igazodva vállaltuk a különböző 

adatgyűjtő eszközök kombinált alkalmazását. Előadásunkban a hallgatók körében végzett 

kérdőíves vizsgálat eredményeit mutatjuk be. Vizsgálatunk célja annak megismerése volt, (1) 

milyen intézkedéseket tettek a hallgatók kiutazásuk előtt a fogadóintézményben teljesített 

kurzusok megfeleltetésével és a kreditelismeréssel kapcsolatban (2) hogyan számolták el az 

anyaintézményben a külföldön teljesített kurzusokat és krediteket (3) volt-e problémájuk a 

hallgatóknak a kurzuselismertetéssel és a kreditelszámolással kapcsolatban. 

 

Módszertan 

 

A hallgatói kérdőív 32 kérdőívtételt tartalmaz, közöttük három nyílt végűt. A kérdőív három 

tartalmi egységből áll: az első rész kurzusmegfeleltetéssel és kreditelszámolási gyakorlattal 

kapcsolatos kérdőívtételeket tartalmazott, a második rész az ezek során tapasztalt 

nehézségekre, a hallgatókat ért károkra, a harmadik rész háttéradatokra kérdezett rá. 

A vizsgált hét intézményből 2007-2009 között  Erasmus-ösztöndíjjal külföldön 

tanulók közül 1070-en töltötték ki a kérdőívet, a 2007-ben és 2008-ban kiutazók 16-16%-a, a 

2009-ben kiutazók 21%-a.  

Az adatfelvételt elektronikus úton végeztük 2011 novemberében és decemberében. A 

kérdőív kitöltése önkéntes volt, az adatgyűjtés névtelenül történt. A kérdőív megválaszolása 

átlagosan 20 percet vett igénybe. A válaszok elemzéséhez a leíró statisztikán túl kétmintás t-

próbát és korrelációszámítást alkalmaztunk, a nyílt végű kérdésekre adott válaszokat 

tartalomelemzés módszerével vizsgáltuk. 

 

Eredmények  

 

A hallgatóknak Erasmus-program keretében történő külföldre utazásuk előtt intézkedniük kell 

a külföldön teljesítendő kurzusok dokumentálásáról és a tantárgyi ekvivalencia valamilyen 

formában történő rögzítéséről. A kurzuselismerés alapvető eszköze – az Erasmus hallgatói 

mobilitást megelőző intézkedések egyik kötelező eleme – a Learning Agreement (tanulmányi 



szerződés), amelynek a hallgatók kiutazása előtt el kell készülnie; a szerződés alapesetben a 

külföldön teljesítendő kurzusokat és azok kreditértékét dokumentálja. Ennek ellenére, a 

hallgatók kétharmada írta alá a Learning Agreementet kiutazása előtt, 30%-uk a 

fogadóintézményben töltött időszak alatt. Az ösztöndíjasok 33,4%-ának tanulmányi 

szerződése a külföldön teljesítendő kurzusok mellett az azoknak megfeleltetett hazai 

kurzusokat is tartalmazza – legnagyobb arányban Debreceni Egyetemen (51%) és az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen (65%) készült ilyen típusú dokumentum.  

A külföldön teljesített kurzusokat és azok kreditértékét a fogadóintézményben kiállított 

teljesítményigazolás, a Transcript of Records rögzíti. Az igazolásban szereplő kurzusok 

mindegyikét a válaszadók 45%-ának fogadták el az anyaintézményében, a többi esetben a 

kurzusok egy része vagy egyike sem került befogadásra, így feltehetően a kreditek egy 

hányada is elveszett. 46 %-a jelezte azoknak a hallgatóknak, akiknek a tanulmányi szerződése 

tartalmazta az ekvivalens kurzusokat, hogy minden Transcript of Recordsban szereplő 

kurzusát elfogadták, míg akiknek szerződése csak a kinn felvett kurzusok listáját, alig 

negyede. Emellett a hallgatók 28%-ának kellett külföldön és itthon egyaránt vizsgázniuk 

egymásnak megfeleltetett kurzusok valamennyi követelményéből, a hallgatók 20%-ának a 

követelmények egy részét kellett teljesítenie. Ez rámutat arra, hogy számos oktató figyelmen 

kívül hagyja, hogy az általa meghirdetett, a külföldi tárggyal ekvivalens kurzust a hallgató 

már egyszer teljesítette.  

A hallgatók közel 20%-a semmilyen intézkedést nem tett kiutazása előtt a kreditelszámolás 

érdekében, harmaduk kért kivételes tanulmányi rendet, ugyanekkora arányuk 

kreditmegfeleltetési dokumentumot töltetett ki. Az Erasmus-programban megszerzett kreditek 

számának 1:1 arányú elfogadtatására a hallgatók 24,5%-a esetében valósult meg. Ez 

egybehangzik a 2009-es PRIME-vizsgálat eredményeivel, mely szerint teljes 

kreditelismerésben csak a magyar hallgatók 25%-a részesül. Annak ellenére, hogy a tanulók 

75%-a esetében nem valósult meg a kreditek teljes beszámításának alapelve, csupán 27%-uk 

vallotta azt, hogy problémája volt. Abban az intézményben, amelyikben a legnagyobb 

arányban jeleztek problémát a hallgatók (44%-uk) a kreditelszámolás terén, az intézményi 

Erasmus-szabályzat nem tesz említést a kreditelszámolásról vagy irányadó dokumentációról. 

A hallgatók negyedét nem megfelelő kreditelszámolás miatt kár érte: 19%-uknak növekedett a 

képzési ideje, 12%-uk vallotta, hogy a be nem fogadott tárgyak következtében a hallgatók 

alacsonyabb tanulmányi átlagot érnek el, így elestek az anyaintézmény féléves ösztöndíjtól. A 

hallgatók a nem megfelelő kreditelszámolásért elsősorban a szabályozás elégtelenségét 

okolják (40%-uk), 20%-uk felelőssé teszi az anyaintézmény oktatóit, 8%-uk okolja az 

Erasmus-koordinátort és ugyanennyien saját magukat. 

 

Konklúzió 

Az Erasmus-ösztöndíjas hallgatók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredményeként 

megállapíthatjuk, hogy a mobilitással kapcsolatos adminisztrációban és a hallgatók 

tájékozottságában hiányosságok mutatkoznak: a tanulmányi szerződések nem készülnek el 

időben, a kurzusekvivalencia dokumentálása gyakran elmarad. A hazaérkezést követően a 

hallgatók kurzusait és az azoknak megfeleltethető krediteket nem fogadják el teljes körűen, 

amely nemcsak a hallgatók, de az oktatók tájékozatlanságát és az ECTS-irányelvek figyelmen 

kívül hagyását is jelezheti. A hallgatóknak a problémák ellenére csak negyede érzi azt, hogy 

gondjaik adódtak a kreditelszámolás során. Fontosnak tartjuk a hallgatói tájékozottság 

növelését, hogy a hallgatók élni tudjanak az Erasmus program nyújtotta lehetőségekkel és 

jogokkal a kreditelszámolás terén.  
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