Definíció

Oklevelek száma

Oklevél szövege

Double degree
Mind az ELTE, mind a külföldi felsőoktatási intézmény (a
továbbiakban: külföldi FOI) rendelkezik indítási jogosultsággal a
képzésre. A hallgató mindkettőre beiratkozik, és mindkettő
oklevelét megszerzi (valójában tehát két képzésről van szó). A
partnerintézményben végzett tanulmányok beszámítandók a
saját képzésbe. A konstrukcióban való részvételre a hallgató
nem kötelezhető, a double degree szerzésére belső eljárás
során jelentkezik és kerül kiválasztásra. Az oklevél szövegéből
nem derül ki, hogy a hallgató másik intézménybe is járt, ennek
tényét az oklevélmelléklet tartalmazhatja.

Szükségképpen két oklevelet kap a hallgató: egyet az ELTE-től,
egyet a külföldi FOI-tól.

1) Az ELTE oklevelének szövege: „Ezen oklevél tanúsítja,
hogy ..................... (név) született .............. (születési név,
születési hely és idő) a(z) .............. (intézmény) ...
alapképzési/osztatlan
képzési/mesterképzési
szakán/szak...szakirányán
tanulmányi
kötelezettségeinek
eleget
tett,
alapfokozatot/mesterfokozatot
és
...........................
szakképzettséget szerzett. A képzés ideje ... félév.”;
2) A külföldi FOI oklevelének szövege: a külföldi FOI-ra
irányadó szabályok szerint.

Joint/multiple degree
A közös képzésben több külföldi FOI is részt vehet, így a jelen
dokumentumban leírtak értelemszerűen alkalmazandók erre
az ez esetre is .
Egyetlen képzésről van szó:
A. eset: mind az ELTE, mind a külföldi FOI rendelkezik
indítási jogosultsággal a képzésre, melyet közösen
indítanak;
B. eset: egy új képzés jön létre, amit az ELTE és a külföldi
FOI közösen indítanak.
A hallgató az egyik intézményben megkezdi a tanulmányait,
majd a másikban folytatja. Az oklevél szövegéből kiderül, hogy
a hallgató közös képzést végzett.
Két megoldás lehetséges:
 egy oklevelet kap a hallgató, ha azon mindkét
intézmény részéről szerepel a szükséges aláírás, vagy
 két oklevelet kap a hallgató, ha minden intézmény csak
a saját maga által kibocsátott oklevelet írja alá (nota
bene: az oklevél szövegéből kiderül, hogy közös
képzésről van szó!).
1) Ha két oklevél van, akkor az ELTE által kibocsátott
oklevél szövege az alábbi: „Ezen oklevél tanúsítja, hogy
... (név) született ... (születési név, születési hely és idő)
a(z) ... és a(z) ... (intézmények) közös képzésének
keretében
...
alapképzési/osztatlan
képzési/mesterképzési
szakon/szak...szakirányán
tanulmányi
kötelezettségeinek
eleget
tett,
alapfokozatot/mesterfokozatot és ... szakképzettséget
szerzett. A képzés ideje... félév. A hallgatói jogviszonnyal
kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... (intézmény)
végezte.”
A külföldi FOI oklevelének szövege: a külföldi FOI-ra
irányadó szabályok szerint.

Akkreditációs
követelmények

Nincsenek, elegendő az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH)
nyilvántartásba vétele – ennek feltétele, hogy az előterjesztést a
kari tanács, majd az Oktatási és Képzési Tanács (a továbbiakban:
OKT), végül a Szenátus támogassa; a formai követelményeket ld.
lentebb.

2) Ha egy oklevelet kap a hallgató, akkor annak szövegét –
a fenti minimális tartalmat benne foglalva – a partnerek
közösen határozzák meg, és az OH hagyja jóvá.
A. esetben: nincsenek, elegendő az OH nyilvántartásba
vétele – ennek feltétele, hogy az előterjesztést a kari
tanács, majd az Oktatási és Képzési Tanács (a
továbbiakban: OKT), végül a Szenátus támogassa; a
formai követelményeket ld. lentebb;
B. esetben főszabály szerint előbb a létesítési, majd az
indítási eljárást kell végigvinni:
a. a létesítési eljárás lépései: 1. előzetes miniszteri
engedély megszerzése a szaklétesítéshez
(feltétele a kari tanács – OKT – Szenátus
támogatása), 2. a szak létesítésére irányuló
MAB-eljárás (feltétele a kari tanács – OKT –
Szenátus támogatása), 3. a szak megjelenése a
szakjegyzékben (ITM rendelet), 4. a szak KKKjának megjelenése hivatalos kiadványként a
minisztérium honlapján
b. az indítási eljárás: a MAB szakindításra
vonatkozó eljárása (feltétele a kari tanács – OKT
– Szenátus támogatása)
A főszabály szerinti eljárás rendkívül lassú, hossza
években (kb. 3 év) mérhető. Örömteli ugyanakkor, hogy
lényegében minden esetre alkalmazható az alábbi, a
főszabály alóli kivétel: a szakirányú továbbképzések
mintájára (azaz kari tanácsi, OKT- és szenátusi
támogatás esetén) az OH egyszerűen nyilvántartásba
veszi a közös képzést, ha az
a. az Erasmus+ és utódprogramjai az Európai
Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai
Felsőoktatási Csereprogram által finanszírozott

Felvétel a
képzésre és a
hallgatói
jogviszony
jellege,

A képzésen részt
vevő hallgató

A double degree szerzésének lehetőségről a felvételi
tájékoztatás során lehet információt adni az intézményi
honlapon, illetve a www. felvi.hu-n a szakhoz kapcsolódó
szöveges intézményi blokkokban.
A felvételi eljárás keretében felvételt nyert ELTE-hallgató
tanulmányokat folytat a szakján, ahol egy belső kiválasztási
eljárás révén lehetőséget kap arra, hogy a külföldi FOI-ban is
tanuljon. A külföldi FOI-ban is hallgatói jogviszonyban lesz,
amelyre a külföldi jogszabályok az irányadók. A külföldi FOI
elismeri neki az ELTE-n szerzett kreditjeit, és így folytatja a
külföldi képzést. Hazaérkezése után az ELTE elismeri a külföldi
FOI-ban szerzett kreditjeit.
Ugyanez igaz fordított esetben is, mikor a hallgató a
tanulmányait a külföldi FOI-ban kezdi, ekkor a külföldi FOI
hallgatója egy kiválasztási eljárás révén lehetőséget kap arra,
hogy az ELTE-n tanuljon. Ekkor az ELTE hallgatói jogviszonyt
létesít vele, a külföldi FOI-ban végzett tanulmányait elismeri, és
így folytatja az itteni képzést. Hazaétérése után a külföldi FOI
elismeri az ELTE-n szerzett kreditjeit.
Az ELTE képzésén részt vevő
a) azon hallgató, aki a tanulmányait itt kezdi meg, lehet
önköltséges és – amennyiben a központi felvétel eljárás

programok keretében valósul meg (pl. Erasmus
Mundus program, a továbbiakban: európai
finanszírozású közös képzés), vagy
b. egy már meglévő ELTE-szak jogán (az OH
terminológiája szerint: valamely ELTE-szak a
nemzetközi képzés alapjául szolgál) létesül és
indul. Ez esteben a nyilvántartásba vételi
kérelemkor rá kell mutatni arra a meglévő ELTEszakra, amelyhez kapcsolódóan az új szakot
létesítjük.
A hallgató egyszerre egy képzésre iratkozik be, az összehangolt
tanterv alapján a külföldi FOI-val való megállapodástól függ,
hogy számít-e a sorrend (pl. ELTE-n kell kezdenie, és utána
mehet külföldre), vagy mindegy.
Az ELTE esetében mindenképpen szükséges a hallgatói
jogviszony létesítése, azaz a hallgatónak felvételi eljárás útján
kell a képzésre bekerülnie, és
1) ha az ELTE-n kezd, akkor a külföldi FOI-ban a kreditjeit az ELTE
szempontjából vendéghallgatói jogviszonyban szerzi meg, amit
aztán az ELTE elismer neki,
2) ha a külföldi FOI-ban kezd, akkor az ELTE-re érkezésekor, a
hallgatói jogviszony létesítését rögtön kreditelismerési eljárás
követi.
Arra, hogy a külföldi FOI esetében szükséges-e hallgatói
jogviszonyt létesíteni, vagy elégséges-e a vendéghallgatói, a
külföldi jog az irányadó.

A nemzetközi közös képzéseket nem lehet meghirdetni a www.
felvi.hu-n, azokat az egyetemi honlapon kell közzétenni. A
felvételi eljárás intézményi hatáskörben bonyolítandó. Ez a

finanszírozási
formája, tandíj

Minimális
tanulmányi
követelmények
az ELTE-n

keretében nyer felvételt (www.felvi.hu) – állami
ösztöndíjas;
b) azon hallgató, aki a külföldi FOI-ból a double degree
konstrukció keretében létesít hallgatói jogviszonyt, csak
önköltséges lehet, ugyanakkor célszerű kikötni a
megállapodásban a fizetési kötelezettség kölcsönös
elengedését a partnerintézményben végzett félév(ek)re
vonatkozóan;
A külföldi FOI képzésén részt vevő
a) azon hallgatóra, aki a tanulmányait ott kezdi meg, a
külföldi FOI országának joga az irányadó;
b) ELTE-hallgatóra szintén a külföldi FOI országának joga az
irányadó, ha azonban önköltséges finanszírozási
formában
tanulhat
csak,
célszerű
kikötni
a
megállapodásban a fizetési kötelezettség kölcsönös
elengedését.

A képzés kreditértékének legalább harmadát az ELTE-n kell
teljesíteni.
Az oktatás digitális transzformációjában bekövetkezett
fejlődésre tekintettel érdemes kiemelni, hogy egy kredit
valamely intézményben történő teljesítése nem jelenti azt, hogy
a hallgatónak fizikailag is ott kell lennie (vö. online kurzusok)!

rugalmasság ugyanakkor azzal is jár, hogy ezekre a képzésekre
kizárólag
önköltséges
finanszírozási
formában
lehet
jelentkezőket felvenni.
Van azonban lehetőség arra, hogy a nemzetközi közös
képzésen állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanuljon
hallgató, az alábbi esetek valamelyikében:
a) ha meglévő szakot nemzetközi közös képzés keretében
is működtetünk, akkor a központi felvételi eljárás
keretében (felvi.hu) felvett állami ösztöndíjas
finanszírozási formában tanulmányokat folytató
hallgatók közül a tanulmányi előrehaladásuk (plusz
egyéb, a külföldi partnerrel kötendő szerződésben
rögzített feltételek) alapján kiválasztottak részt
vehetnek a joint degree konstrukcióban;
b) ha a nemzetközi közös képzés új szak indítására irányul,
akkor egy meglévő szakra való felvételit követő
képzésváltással lehet állami ösztöndíjas finanszírozási
formában tanulni. (Ez bonyolult, és nehéz is így
rekrutálni, ezért ez a megoldás nem ajánlott);
c) az önköltséges finanszírozási formára felvételt nyert
hallgató – amennyiben van üresedés – a tanév végén
átkerülhet állami ösztöndíjas finanszírozási formára (ez
ugyanakkor bizonytalan dolog).
A képzés kreditértékének legalább harmadát az ELTE-n kell
teljesíteni. Ez alól kivételt képeznek az európai finanszírozású
közös képzések: itt semmilyen korlátot nem szab meg a
törvény.
Az oktatás digitális transzformációjában bekövetkezett
fejlődésre tekintettel érdemes kiemelni, hogy egy kredit
valamely intézményben történő teljesítése nem jelenti azt, hogy
a hallgatónak fizikailag is ott kell lennie (vö. online kurzusok)!

Mobilitás

Praktikus
szempontok,
amelyeket
célszerű a
külföldi
felsőoktatási
intézménnyel
kötendő
szerződésben
rögzíteni

A fenti megjegyzés mint lehetőség ellenére ugyanakkor célszerű
azt szem előtt tartani, hogy a nemzetközi közös képzések
alapvető eleme a mobilitás, méghozzá annak fizikai formája.
Ennek támogatása érdekében be lehet vonni az egyes mobilitási
ösztöndíj-lehetőségeket. (Tekintettel arra, hogy az Erasmus+
program keretében rendelkezésére álló hallgatói mobilitási
keretünket jelen pillanatban nem tudjuk kimeríteni, erre az
ösztöndíj-típusra nyugodt szívvel kötelezettséget is vállalhatunk
mind a külföldi partner, mind a hallgatóink irányába – feltéve
persze, hogy az adott országba lehet ezzel az ösztöndíjjal
utazni.)
a) a képzésre való felvétel feltételei (különösen az elvárt
nyelvtudás, annak igazolása), valamint a felvételi eljárást
lefolytató fél/közös bizottság;
b) a képzés nyelve. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy
a képzés nyelve a magyar oklevelekben záradék
formájában tud megjelenni. Ha a záradékban
szeretnénk feltüntetni, hogy a képzés angol nyelven
folyt, akkor ennek előfeltétele, hogy a képzést angol
nyelven (is) nyilvántartásba vegye az OH;
c) noha két szakról van szó, célszerű a hallgatóktól egy
szakdolgozat elvárni, így ennek a formai és tartalmi
követelményeit is célszerű meghatározni (vagy csak
utalni arra, hogy az erről szóló döntés miként születik
meg);
d) ugyanígy egy záróvizsgát célszerű szervezni, melyet a
hallgató egy közös záróvizsga-bizottság előtt tesz le;
e) a kölcsönösség jegyében célszerű rögzíteni, hogy az
ELTE nem kér tandíjat a partner közös képzésen nála
tanulmányokat folytató hallgatóitól, ahogyan a partner
intézmény sem kér tandíjat a közös képzés keretében
nála tanulmányokat folytató ELTE-s hallgatóktól

A fenti megjegyzés mint lehetőség ellenére ugyanakkor
célszerű azt szem előtt tartani, hogy a nemzetközi közös
képzések alapvető eleme a mobilitás, méghozzá annak fizikai
formája. Ennek támogatása érdekében be lehet vonni az egyes
mobilitási ösztöndíj-lehetőségeket. (Tekintettel arra, hogy az
Erasmus+ program keretében rendelkezésére álló hallgatói
mobilitási keretünket jelen pillanatban nem tudjuk kimeríteni,
erre az ösztöndíj-típusra nyugodt szívvel kötelezettséget is
vállalhatunk mind a külföldi partner, mind a hallgatóink
irányába – feltéve persze, hogy az adott országba lehet ezzel az
ösztöndíjjal utazni.)
a) a képzésre való felvétel feltételei (különösen az elvárt
nyelvtudás, annak igazolása), valamint a felvételi
eljárást lefolytató fél/közös bizottság;
b) a képzés nyelve. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy
a képzés nyelve a magyar oklevelekben záradék
formájában tud megjelenni. Ha a záradékban
szeretnénk feltüntetni, hogy a képzés angol nyelven
folyt, akkor ennek előfeltétele, hogy a képzést angol
nyelven (is) nyilvántartásba vegye az OH;
c) a hallgatótól egy szakdolgozat várható el, így ennek a
formai és tartalmi követelményeit is célszerű
meghatározni (vagy csak utalni arra, hogy az erről szóló
döntés miként születik meg);
d) ugyanígy egy záróvizsgát célszerű szervezni, melyet a
hallgató egy közös záróvizsga-bizottság előtt tesz le;
e) a kölcsönösség jegyében célszerű rögzíteni, hogy az
ELTE nem kér tandíjat a partner közös képzésen nála
tanulmányokat folytató hallgatóitól, ahogyan a partner
intézmény nem kér tandíjat a közös képzés keretében
nála tanulmányokat folytató ELTE-s hallgatóktól
(amennyiben a mobilitás Erasmus+ program keretében
valósul meg, úgy ez alapfeltétel);

Eljárásrend

(amennyiben a mobilitás Erasmus+ program keretében
valósul meg, úgy ez alapfeltétel);
f) célszerű
megállapodni
a
szállással
és
az
egészségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben is
(amennyiben a mobilitás Erasmus+ program keretében
valósul meg, úgy a hallgató maga fizeti ezeket az
ösztöndíjából).
1) A külföldi FOI-val való közös képzés esetén az
együttműködési szándékot a partner intézménnyel
megkötendő megállapodás előkészítése előtt kell
bejelenteni az Oktatási és Képzési Tanácsnak.
2) Az ELTE-s és a külföldi szak tantervének összehangolása
érdekében szükség szerint tanterv-módosítást kell
végrehajtani [ennek formátumát ld. a Nem MAB-köteles
előterjesztések formátuma és a Nem MAB-köteles
előterjesztések – tantervi táblázat szerint (ld.
https://www.elte.hu/bizottsagok/okt)]
3) Kari tanácsi támogatást követően az OKT elé kell
terjeszteni
a. (ha szükséges volt) a tantervmódosítást,
b. az együttműködési megállapodás tervezetét
(célszerű ezt előzetesen egyeztetni az Oktatási
Igazgatósággal, aki gondoskodik a jogi terület
támogatásának megszerzéséről is),
c. az alábbi szempontokat kifejtve:
i. az
Egyetem
stratégiai
dokumentumaihoz való kapcsolódás
megjelölését,
ii. a képzés indításának indokait,
iii. a hallgatói létszám alakulására várt
hatást, figyelemmel a meglévő szakok
hallgatói létszámára is,

f)

célszerű
megállapodni
a
szállással
és
az
egészségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben is
(amennyiben a mobilitás Erasmus+ program keretében
valósul meg, úgy a hallgató maga fizeti ezeket az
ösztöndíjából).

Jelen dokumentum abból indul ki, hogy minden esetben a
szakirányú továbbképzések létesítésének és indításának
mintájára történik a képzési konstrukció megalkotása.
1) Külföldi FOI-val való közös képzés esetén az
együttműködési szándékot a partner intézménnyel
megkötendő megállapodás előkészítése előtt kell
bejelenteni az Oktatási és Képzési Tanácsnak.
2) Kétfelé ágazik a feladat:
a. Meglévő szak külföldi FOI-val való közös
indítása esetén: az ELTE-s és a külföldi szak
tantervének
összehangolása
érdekében
szükség
szerint
tanterv-módosítást
kell
végrehajtani [ennek formátumát ld. a Nem
MAB-köteles előterjesztések formátuma és a
Nem MAB-köteles előterjesztések – tantervi
táblázat
szerint
(ld.
https://www.elte.hu/bizottsagok/okt)]
b. új szak létesítése és közös indítása esetén ki kell
dolgozni a KKK-t, valamint a szakindítási
dokumentumot
(ld.
nem
MAB-köteles
előterjesztések formátuma)
3) Kari tanácsi támogatást követően az OKT elé kell
terjeszteni
a. (ha szükséges volt) a tantervmódosítást
b. ha új szakról van szó, a KKK-t és a szakindítási
dokumentumot

iv. a képzés humánerőforrás-igényét, a
jelenlegi erőforrásra tett hatásával,
v. a képzés önköltségére és annak
fedezetére
vonatkozó
kalkulációt,
amelynek a képzés felfutási időszakától
eltekintve, középtávon már alá kell
támasztania
a
képzés
fenntarthatóságát.
4) Az OKT támogatása esetén a Szenátus dönt.
5) Az együttműködési megállapodás aláírása. Az OH-hoz
benyújtandó az aláírt együttműködési megállapodás
másolata, idegen nyelvű megállapodás esetén annak
hiteles magyar nyelvű fordítása is.
6) Az együttműködés nyilvántartásba vétele

az együttműködési megállapodás tervezetét
(célszerű ezt előzetesen egyeztetni az Oktatási
Igazgatósággal, aki gondoskodik a jogi terület
támogatásának megszerzéséről is)
d. az alábbi szempontokat kifejtve:
i. az
Egyetem
stratégiai
dokumentumaihoz való kapcsolódás
megjelölését,
ii. a képzés indításának indokait,
iii. a hallgatói létszám alakulására várt
hatást, figyelemmel a meglévő szakok
hallgatói létszámára is,
iv. a képzés humánerőforrás-igényét, a
jelenlegi erőforrásra tett hatásával,
v. a képzés önköltségére és annak
fedezetére
vonatkozó
kalkulációt,
amelynek a képzés felfutási időszakától
eltekintve, középtávon már alá kell
támasztania
a
képzés
fenntarthatóságát.
4) Az OKT támogatása esetén a Szenátus dönt.
5) Az együttműködési megállapodás aláírása. Az OH-hoz
benyújtandó az aláírt együttműködési megállapodás
másolata, idegen nyelvű megállapodás esetén annak
hiteles magyar nyelvű fordítása is.
6) Az együttműködés nyilvántartásba vétele.

A részletekkel kapcsolatban minden esetben javasoljuk az Oktatási Igazgatósággal való egyeztetést.

c.

