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1. A TÉMA AKTUALITÁSA ÉS A KIADVÁNY CÉLJA
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) gyakorlati használatba vételéhez,  
a képesítések és képzési programok újrafogalmazásához kapcsolódó feladatok 
a felsőoktatás igen sok szereplőjét érintik. Az elmúlt hónapokban lezajlott, 
feszített tempójú munka, a képesítési és kimeneti követelmények (KKK-k) 
újrafogalmazása során világossá vált, hogy a konzultációk mellett szükség lenne 
olyan anyagokra is, amelyek az általános alapelvek megfogalmazása mellett 
példák bemutatásával is segítik a megvalósításban részt vevőket.

A képzés kimeneti szabályozása olyan új paradigma a felsőoktatásban, amely 
a képzés folyamata helyett annak kimeneti eredményeire fókuszál. A tanítási 
folyamat elemeiről, a bemeneti jellemzőkről a hallgatók tanulására,  
annak eredményeire kerül át a hangsúly. E szemlélet érvényesítésének 
eszköze a tanulási eredmények alkalmazása. Ezt az új eszközt a felsőoktatás
szereplőinek nem csupán megérteni (olvasni) kell megtanulniuk, hanem 
írni is. A kimenet felőli szabályozás fontos alkotóelemei a képesítési 
keretrendszerek, amelyek csak akkor tudnak rendszerként működni, 
ha az egyes képesítéseket, képzési programokat, tantárgyakat, modulokat 
is a tanulási eredmények formájában fogalmazzák meg.1  

A hazai felsőoktatás szereplőinek maguknak kell ezeket az új leírásokat 
elkészíteniük, amihez el kell sajátítaniuk ezt a szemléletmódot 
és a tanulási eredmények írásának módszereit. Tehát az oktatók 
egyúttal tantervfejlesztői szerepkörbe kerülnek,amihez szükségük van  
az eddig alkalmazott eszköztár megújítására.

Az alábbi szöveg célja, hogy bemutassa a tanulási eredmények2 
írásának egy lehetséges megközelítését, összefoglalja a hazai gyakorlatban 
eddig kialakult megoldások jellemzőit, illetve azonosítsa a még le nem 
zárt kérdéseket.

Az anyagban kényszerűen, de vállalt módon keveredik két műfaj, két funkció.  
A szöveg reflektál az eddig zajlott fejlesztési folyamatra, az annak során 
megfogalmazott tapasztalatokra, és ezeket is szem előtt tartva kísérel meg 
hasznosítható módszereket és technikákat ajánlani a témával most ismerke-
dők számára.

1 A keretrendszerek funkciójáról, a hazai fejlesztés folyamatáról és eredményeiről rész-
letesebben: Derényi–Vámos (2015) http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2015/06/ 
Kimeneti-leirasok-BELIV-FUZET-NYOMDA.pdf

2 Angolul expected learning outcomes, azaz elvárt tanulási eredmények, rövidítve learning 
outcomes, betűszóval: LO, LeO. Elfogadott definíciója az 5. fejezet keretes részében.

http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2015/06/Kimeneti-leirasok-BELIV-FUZET-NYOMDA.pdf 
http://www.mrk.hu/wp-content/uploads/2015/06/Kimeneti-leirasok-BELIV-FUZET-NYOMDA.pdf 
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Fontos azonban már az elején hangsúlyozni, hogy a tanulási eredmények 
írásának nincs egyetlen, tökéletes, tudományos pontossággal meghatározható 
módszere és eredménye. Ennek több oka is van. A kimeneti követelmény- 
sztenderdeknek a tanulási eredmények az egyik lehetséges megfogalmazási 
módja. Ráadásul ugyanazt a követelményt többféleképpen is meg lehet  
szövegezni. Emellett jelenleg még  alakulóban van az a megközelítésmód 
és nyelvezet, amely a leginkább alkalmas a hazai képesítési követelmények 
közérthető leírására. Az eddig elkészült megoldásokra jellemző a sokféleség,  
még formálódnak a résztvevők közötti konszenzusok, és több kérdésben 
nem tekinthetők lezártnak a szakmai viták.

Jelenleg a hazai felsőoktatást érintően az MKKR és a szakterületi leírások 
elkészítésével, illetve a KKK-k átalakításának eddigi fejleményeivel  
kapcsolatosan állnak rendelkezésre tapasztalatok, ezekre alapozva lehet 
tanulságokat megfogalmazni a soron következő  feladatok, a tantervek, 
modulok, kurzusok tanulási eredmény alapú leírására vonatkozóan.  
A tanulási eredmény alapú megközelítés elterjedése, a tanulási 
eredmények értelmezésének és megfogalmazásának rutinná válása 
hosszú tanulási időt igényel. 

A ma leírt képesítések és tanulási eredmények nem örök időkre szólnak, 
szükséges folyamatos „karbantartásuk”, az adott szakterület változásainak 
követése és beépítése. Ezért elengedhetetlen a most megszülető 
dokumentumok időnkénti felülvizsgálata. Egyelőre tudomásul 
kell venni azt is, hogy az elkészült anyagok a témával kapcsolatos közös 
tanulás egy bizonyos fázisát tükrözik, tehát a megfogalmazáskor 
érvényes értelmezések és megállapodások szerint rögzítették a képzési 
elvárásokat. 

Noha fontos leszögezni, hogy a tanulási eredmények használata eszköz,
és ez az írás a „hogyan”-ra összpontosít, az alapvető célok megértése 
elengedhetetlen, hiszen a tanulási eredmények írása nem önmagáért  
való tevékenység, és nem pusztán mondatok átfogalmazását jelenti. 
Az átalakítás akkor szolgálhatja a felsőoktatás megújítását, ha a részt-
vevők értik az összefüggéseket és átlátják a tanulási eredmények alkal-
mazásának célját.3

3 Az olvasó figyelmébe ajánljuk Farkas Éva: Segédlet a tanulási eredmények írásához 
a szakképzési és felnőttképzési szektor számára című útmutatót is.
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2. A TANULÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSÁNAK HÁTTERE
Világszerte erősödik az elvárás a felsőoktatási intézményekkel szemben, 
hogy a munkaerő-piacon is hasznosítható kompetenciákkal bocsássa 
ki a hallgatókat. Az eredményesség elvárása és annak kontrollálhatósága  
mára a képzés minőségének – és a képzési piacon folyó versengésnek –  
lényeges elemévé vált.  

Az ezt a célt szolgáló  kimenet felőli szabályozás három
kulcseleme a következő:

1. Kompetenciákban fogalmazza meg, hogy a képzési folyamat végén 
milyen felkészültségű hallgatókat bocsát ki, ebben a formában jeleníti meg 
az intézmény saját vállalt küldetését.

2. A kimeneti követelmények azonosításában egyaránt megjelennek 
az akadémiai és a munkaerő-piaci elvárások. Ez feltételezi, hogy 
az egyetemek, főiskolák partnerként működnek együtt azokkal  
a szereplőkkel, akik megfogalmazzák, milyen kompetenciákra van  
szükségük a leendő gyakorlati szakembereknek. Ugyanakkor a hagyományos  
képzési célok és értékek érvényesítését, illetve  a kimeneti eredmények 
elérésének módját illetően teljes mértékben érvényesül a felsőoktatási 
intézmények autonómiája.

3. A kimeneti szabályozás a képzés eredményét azonosítja, az ahhoz 
vezető leghatékonyabb utak és képzési módszerek megtalálását 
nem korlátozza. Ez lehetővé teszi a képzés módjainak rugalmas 
alakítását, egyedi megoldások alkalmazását, valamint az intézményi
sajátosságok érvényesítését.4

A képesítési keretrendszerek a fenti célok megvalósításának eszközei. 
Alapvető funkciójuk, hogy

• a rendszerbe szervezés révén javítják a képesítések átláthatóságát,

• megkönnyítik a képzési tartalom, illetve a kimeneti eredmények értel-
mezését, mivel a tanulási eredmények nyelve jól érthető valamennyi,  
a képzés eredményében érdekelt szereplő számára,

• megteremtik a feltételeket a képesítések nemzeti és nemzetközi ösz-
szehasonlíthatóságához, ami egyaránt szolgálja a mobilitás és a tanulási 
pálya alakítását.

4 A kimeneti szemlélet hazai érvényesítésével kapcsolatos dilemmákat közel egy 
évtizede megfogalmazta a témával foglalkozó projekt keretében készült elemzés: László 
Gyula (2006) 
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A felsoroltak  természetesen potenciális előnyök, nem automatikus velejárói  
a keretrendszerek alkalmazásának.5 

A nemzeti képesítési keretrendszer (és benne az egyes képesítések leírása) 
része  egy átfogó rendszernek. Az egyes tanulási eredmények csak akkor 
értelmezhetők, ha a rendszerben elfoglalt helyük világos. A formai 
elemek bizonyos kötöttségei is akkor tűnnek értelmes elvárásnak, ha érzé-
kelhető, hogy mindez hogyan segít az egyes tanulási eredmények közötti 
kapcsolódások megteremtésében. Igen sokféle képesítési keretrendszer 
működik, illetve áll fejlesztés alatt világszerte, a nemzeti mellett regionális 
vagy szektorális keretrendszerek is. A nemzeti rendszerek struktúrájukat 
és funkcióikat tekintve is sokfélék. 

Európai szinten két képesítési (regionálisnak nevezhető) keretrendszer  
működik.

a/ A 2005-ben elfogadott EFT-KKR, azaz a 48  országot tömörítő Európai 
Felsőoktatási Térség Képesítéseinek Keretrendszere (vagy más néven Bolognai 
Keretrendszer), amely a formális felsőoktatáshoz kapcsolódik, és a felsőokta-
tási szakképzés (rövid ciklus), valamint a három felsőoktatási ciklus tanulási 
eredményeit írja le.

b/ A 2008-ban létrehozott EKKR, azaz az egész életen át tartó tanulás Európai 
Képesítési Keretrendszere valamennyi képzési forma (közoktatás, szakképzés, 
felnőttképzés, felsőoktatás, formális képzésen kívüli programok) képesítéseit 
magában foglalja, és azokat 8 szinten rendezi el. Ezt a rendszert jelenleg 
25 ország használja.

A hazai felsőoktatás mindkét keretrendszerhez kapcsolódik, de az egyes  
képesítések leírása szempontjából, a KKK-k 2015-ben indult újrafogalmazásakor
formailag az MKKR vált irányadóvá.

5 Mike Coles és szerzőtársai (2014) a keretrendszerek ténylegesen megvalósult hatásait 
elemezték néhány ország gyakorlata alapján.
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1. táblázat: Az egymáshoz kapcsolódó keretrendszerek és képesítési 
követelmény leírások

6 Az EKKR részletei: http://413.hu/files/8MUCSalkalom%200912/EKKR_hu.pdf
7 A 15/2006. (IV. 3.) OM rende1et 1. számú melléklete
8 A 2009 előtti anyagokban Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR)  néven szerepel. 
Az MKKR szövege elérhető a http://www.mrk.hu/kkk-atalakitas/ – oldalon, a fejlesztést 
támogató dokumentumok között.
9 A szakterületi leírások elérhetők a világhálón: http://www.mrk.hu/kkk-atalakitas/

Keretrendszerek, 
Kimenet alapú leírások

Létre-
jöttének  
dátuma

Jellemzői

Az Európai Felsőoktatási 
Térség (EFT) képesítési 
keretrendszere

2005 A három felsőoktatási ciklus kimeneti 
jellemzőinek leírása.

EQF = European Qualifica-
tions Framework), magya-
rul az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR)6 

2008

8 egymásra épülő szintet tartalmazó 
meta-keretrendszer, amely célja szerint 
egyfajta fordítóeszköz a nemzeti keret-
rendszerekben szereplő egyes képesítések 
értelmezéséhez. 
3 deszkriptort (a tanulási eredmé-
nyeket oszlopokban megjelenítő leíró  
jellemzőt) használ: tudás, készségek 
(skills), egyéb kompetenciák. Az EQF 
a tanulási eredmények szintjellemzőit  
fogalmazza meg, nem konkrét tanulási 
eredményeket.

A hazai végzettségi  
szinteket leíró általános 
jellemzők7

2006

A Bolognai Keretrendszer logikáját követve 
a bachelor és a master ciklus köve-
telményeinek megfogalmazása történt 
meg.

Magyar Képesítési 
Keretrendszer (MKKR)8 2011

Ugyancsak 8 szinten elrendezve írja  
le a hazai képesítési követelményeket,  
4 deszkriptort (az oszlopokba rendezett leíró 
jellemzőket) tartalmaz: tudás, képesség, 
attitűd, valamint ez ezeket jellemző  
autonómia és felelősség.

A képzési területek kimeneti  
leírásai9 2014

A TÁMOP 4.1.3 projekt keretében 13 szak-
területről készült leírás: agrár, természet-
tudományi, bölcsész, jog-, gazdaság-, 
társadalom- és  sporttudomány, műsza-
ki, informatikai, egészségtudományi,  
pedagógusképzés és művészeti (illetve 
művészetközvetítői).

A KKK-k átalakítása 2015 Az MKKR 4 deszkriptora szerinti kimeneti 
követelmény leírások.

Képzési programok, tantár-
gyak, kurzusok leírása ? Ezek kidolgozására a későbbiekben,  

intézményi szinten kerül sor.

http://413.hu/files/8MUCSalkalom%200912/EKKR_hu.pdf
http://www.mrk.hu/kkk-atalakitas/
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3. A KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER FORMÁJA, ELEMEI
Az MKKR táblázatba rendezve, tanulási eredmények formájában írja le a kimeneti  
követelményeket. A táblázat négy deszkriptort és nyolc sort (szintet) tartalmaz.

Szintek 

A hazai fejlesztők javaslatára az MKKR az európai keretrendszerrel megegye-
zően 8 szintre sorolja be a képesítéseket. Magyarországon eddig a formális 
(iskolarendszerű, államilag elismert végzettséget nyújtó, a köznevelés,  
szakképzés és felsőoktatási szektorok keretében szabályozott) képesítések 
MKKR-be történő besorolása kezdődött meg.10 A felsőoktatási képesítések 
az MKKR 5., 6., 7. és 8. szintjén kerültek besorolásra.

Deszkriptorok 

Az MKKR mátrixot (a képesítési követelményszinteket tartalmazó táblázatot) 
alkotó deszkriptorok azonban számukat tekintve eltérnek az Európai Képesítési 
Keretrendszertől, amely 3 leíró elemet használ (tudás, készségek és egyéb 
kompetenciák). Az MKKR-ben az egyes képzési szintek leírása a kompetencia11

három alkotóelemét tartalmazza (tudás, képesség, attitűd), ezek kiegészülnek 
egy negyedikkel, a kompetenciákat jellemző autonómia és felelősségvállalás
elemmel.

1. ábra Az MKKR deszkriptorok értelmezése

10 A fejlesztés következő fázisában kerül sorra a nem formális képzési szektorban megsze-
rezhető tanúsítványok besorolása. Az ehhez szükséges módszertan kidolgozása, illetve 
adaptálása jelenleg projekt keretek között a kezdeti lépéseknél tart.
11 Az MKKR megfogalmazásával megbízott szakértői bizottság nemzetközi és hazai sza-
kanyagok elemzése alapján úgy foglalt állást, hogy „a keretrendszerben a kompetenciát 
a következő értelemben alkalmazzák: a kompetencia a pszichikus képződményeknek (tudás, 
képességek, attitűdök) olyan komplex rendszere, amely lehetővé teszi valaki számára, hogy 
egy adott területen eredményesen tevékenykedjen”.

KOMPETENCIA

TUDÁS KÉPESSÉG ATTITŰD
AUTONÓMIA  

ÉS FELELŐSSÉG
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A képzési kimenetek megfogalmazásának különböző szintjei vannak, így  
az egyes szinteket jellemző tanulási eredmények is ennek megfelelően  
különböznek. Bár a tanulási eredmények leírásának formai elemei hasonlóak, 
más módon kerülnek megszövegezésre az MKKR, a szakterületi kimene-
ti leírások, az egyes szakok, tantervek és a tanóra szintjén megfogalma-
zódó kimeneti követelmények. Ugyanakkor célszerű, ha az egyes képzési  
programok, képesítések, kurzusok, modulok12 tanulási eredményekben  
történő leírása az eddig kialakult konszenzusok és minták szerint történik,  
hiszen ez az egyik feltétele annak, hogy a keretrendszer rendszerként  
működhessen.

Az Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) által alkalmazott 4 deszkriptor13 

tartalma tömören a következőképpen jellemezhető.

TUDÁS 

Tények, fogalmak, tételek, törvényszerűségek, elméletek, összefüggések 
ismerete. A leírásoknak a tudás elemek  kiterjedtségét, mélységét 
és szervezettségét kell jellemezniük, speciális, az adott szakra jellemző  
összefüggésrendszerbe helyezve. 

A hazai képzési szakemberek számára ennek a kompetencia-elemnek 
a leírása jelentette a legkevesebb kihívást, aminek vélhetőleg az az oka, hogy 
a hazai képzés ismeret-centrikus hagyományokra épül.

KÉPESSÉG

A tudáselemek gyakorlati alkalmazása, tevékenységekre, feladatok meg-
oldására való képességek, problémamegoldás. Kognitív és gyakorlati 
készségek egyaránt szerepelnek az elemek között. Azaz például az elem-
zőkészség mellett egyes szakterületeken a manuális készségek vagy  
a fizikai teljesítőképesség is megfogalmazódik elvárásként.

ATTITŰD 

Ez, és a következő leíró jellemző eltér az Európai Képesítési Keretrendszer 
(EKKR) szerkezetétől és a más országok által használt megoldásoktól. 
Az EKKR-ben a három oszlop közül a harmadik együtt tartalmazza az attitűdök 
és az autonómia és felelősségvállalás elemeit. A keretrendszer hazai 
fejlesztőinek döntése alapján ez a két leíró jellemző a magyar keretrend- 
szerben önállóan szerepel. 

12 Több, a témával foglalkozó szakmai anyag is ajánlja Declan Kennedy: Tanulási ered-
mények...c. könyvét. Bár általános szempontokat is megfogalmaz, Kennedy írása 
hangsúlyozottan a modul szint tanulási eredményeinek írásával foglalkozik.
13 Az egyes deszktriptorok értelmezéséről önálló tanulmányok készültek a TÁMOP 4.1.3.  
fejlesztési projekt első ütemében (lásd az irodalomjegyzékben: Pajkossy, Golnhofer, Gaskó, 
2010).
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Az attitűdök érzelmi, gondolati és viselkedésbeli összetevőkből állnak.  
Ebben a kompetencia-elemben az adott szakma művelésével kapcsolatos 
nézetek, motiváció, gondolkodási és cselekvési mintázatok, a tanulásra 
és a munkára vonatkozó értékelő viszonyulások jelennek meg. Az attitűdök 
értékelése nem könnyű feladat, de azok megléte vagy hiánya a viselkedés 
és a verbális megnyilatkozások révén azonosítható.

A hazai szakértők között kialakult konszenzusnak megfelelően ebben 
a kategóriában fogalmazódnak meg – az adott szakra egyedien jellemző 
elemek mellett – a munkavégzés minőségével kapcsolatos beállítódás, 
a szakmai etika elfogadása és alkalmazása, valamint az egész életen 
át tartó tanuláshoz, a folyamatos szakmai önképzéshez való viszony elemei.

AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉG 

Ez az elem eltér a másik háromtól, amennyiben nem a kompetencia tartalmi 
alkotóeleme, hanem a kompetencia adott helyzetben történő használatát 
jellemző autonómia és felelősség szintjét írja le. A megfogalmazáskor mér-
legelni szükséges az adott kompetenciákra jellemző cselekvési helyzetek 
rutinszerűségét vagy újszerű voltát, esetleg előre nem kiszámíthatóságát, 
és azt, hogy a felelősség a saját munkatevékenységre, másokéra (egyéne-
kére vagy csoportokéra), esetleg a tevékenység különféle következményeire 
vonatkozik. Például felelősségvállalás saját vagy mások munkavégzéséért; 
szabályok, társas helyzetekben való konstruktív részvétel, együttműködés, 
és annak képessége, hogy valaki saját szakmai korlátait is meg tudja ítélni, 
és felismerje, mikor van szükség mások bevonására. 

Természetesen a leíró jellemzőkre is érvényes, hogy a fejlesztés egy bizonyos 
szakaszának szemléletét és törekvéseit tükrözik, nem jelentenek örökre kőbe 
vésett kereteket, további szakmai vitákban finomíthatók, alakíthatók a hazai 
körülményeknek leginkább megfelelő változat létrejöttéig.

4. A RENDSZERELEMEK KAPCSOLÓDÁSAI
Az egyes deszkriptorok alatt megjelenő tanulási eredmények nem önmaguk-
ban állnak, egymással összefüggenek: horizontálisan kiegészítik egymást, 
vertikálisan pedig világosan elkülönülnek egymástól (a felsőbb szintre sorolt 
tanulási eredmények az alsóbb szinten már megszerzett tanulási eredményekre 
építkeznek). Az egy sorban leírt elemek bármelyike a kompetencia tartalmát 
és szintjét tekintve konzisztens kell, hogy legyen a másik három elemmel.  
Az egyes szintek pedig egymásra épülnek, ezért a megfogalmazásoknak  
tartalmazniuk kell olyan nyelvi eszközöket,14 amelyek utalnak erre az építke-
zésre, arra, hogy egy adott kompetencia-elem az ötödiktől a nyolcadik szintig 
egyre elmélyültebb, összetettebb, illetve magasabb szintű.

14 Ezekre a nyelvi elemekre hoz példát a szöveg 9.5. alfejezete.
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Tudás Képesség Attitűd Autonómia 
és Felelősség
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2.sz. ábra  MKKR – Horizontális és vertikális kapcsolódások

5. A TANULÁSI EREDMÉNYEK FOGALMA
A tanulási eredmények azt rögzítik, hogy milyen eredményeknek kell megjelenniük  
a tanulási folyamat (a képzési program, egy modul, egy kurzus, gyakorlat, 
vagy akár egy óra) végén. A tanulási eredmények használata a kimeneti 
követelmény-sztenderdek leírásának egyik, mára kétségkívül a legelterjedtebb 
és legismertebb eszköze. Olyan sajátos nyelvezet, amely érzékeltetni képes 
a kimeneti szemlélet legfontosabb jellemzőjét.

A kimenet alapú megközelítés során nem azt írják le, hogy milyen (a tanulást 
szolgáló) tevékenységekben vesz részt a hallgató, hogy milyen tárgyakat 
hallgat, azokat kik oktatják, hány órában, és mit kell elolvasnia, hanem azt, 
hogy a képesítés megszerzésekor milyen kompetenciák birtokában kell legyen, 
illetve milyen szakmai feladatok elvégzésére képes. Egyúttal azt a szemléletet 
is kifejezi, hogy az adott eredmények többféle módon, többféle útvonalon, 
akár a formális képzésen kívül is elérhetők.

A TANULÁSI EREDMÉNYEK 

azt írják le, hogy egy adott tanulási szakasz sikeres lezárulásakor a hallgató
várhatóan mit tud, mit ért meg, milyen feladatok elvégzésére képes, milyen 
attitűdökkel, illetve a kompetencia-elemekhez kapcsolódó helyzetekben  
milyen fokú szakmai autonómiával és felelősséggel rendelkezik.
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6. A TANULÁSI EREDMÉNYEK FUNKCIÓJA
A tanulási eredmények használata többféle előnnyel járhat a kurzus/modul 
tervezésben, a minőségbiztosításban,15 a képzés átláthatóbbá tétele szempont-
jából nemzeti és nemzetközi kontextusban egyaránt. A tanulási eredmények 
leírása mint eszköz alkalmazása nem csodaszer, de olyan újszerű elem, amely 
alapvető változásokat indíthat el a felsőoktatás program-tervezési, tanítási  
és értékelési folyamatainak modernizálásában. 

Ezek közül az egyik, hogy a hallgatók számára a jelenleginél átláthatóbbá  
válhat, hogy mit kínálnak a képzési programok. Nem azt látják csupán, hogy 
mit kell csinálniuk, hanem, hogy az elvégzett feladatoknak mi a várható 
eredménye, kimenete, milyen tudást, készségeket, egyéb kompetenciákat  
szerezhetnek meg az adott szak, modul, kurzus, szakmai gyakorlat elvég-
zésével, és ez vélhetőleg javítja a tanulással kapcsolatos motivációjukat. 
A további tanulás lehetőségeit, a mobilitást is támogatja, ha világosan  
azonosítható, milyen kompetenciák meglétét tanúsítja a kibocsátó intézmény.

A tanulási eredmények használata a leendő munkaadók számára is érthetőbb 
információt kínál annak megítéléséhez, hogy az adott diploma birtokosától 
mit várhatnak el, milyen feladatok elvégzésére képes. A tanulási eredmé-
nyek nyelvén könnyebbé válik a kommunikáció a képzők és a munkaerőpiac 
szereplői között.

A kimenet alapú szemlélet komoly kihívást  jelent az oktatók számára. 
Mindenekelőtt a korábbi rutinok feladását igényli. A legalapvetőbb, hogy 
a tervezés folyamata megfordul. Nem azt kell elsőként megfogalmazni, 
hogy a tanár mit csinál az órákon, hanem az első lépés az elérni kívánt 
tanulási eredmények megfogalmazása. Ebből kiindulva szükséges átgon-
dolni, megtervezni a módszereket, amelyek az adott eredmény elérése 
szempontjából a leghatékonyabbak.

Kár lenne tagadni, hogy ez – főleg kezdetben – jelentős munkabefektetést 
igényel a képzés szereplőitől. Cserébe jóval átláthatóbbá válhat, mi az, amit 
oktatni kell, és mit kell értékelni. A meggyőződésen alapuló fejlesztés, 
az eredmény alapú szemlélet belsővé válása sikeresebbé teszi a diákok  
mellett az oktatókat, és versenyelőnyt biztosíthat az intézménynek is a képzési
piacon.

Az új nézőpont érvényesítése, a mindennapi gyakorlatba való átültetése  
nem csak az egyes oktatóktól igényel munkabefektetést. A képesítést 
adó program szereplőinek a jelenleginél szorosabb együttműködése is 
szükséges. Egy adott képesítés leírásában megjelölt elérendő tanulási  
eredmények általában nincsenek egy az egyben átfedésben egyetlen 
tantárggyal vagy kurzussal. 

15 Hansen és társai (2015) a skandináv országok gyakorlatának elemzésével részletesen 
bemutatják ezt az összefüggést.
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Azaz nincs szó arról, hogy egy adott tanulási eredmény csupán egyetlen tárgy-
hoz, kurzushoz rendelhető. Ezért kiemelten fontos, hogy a képzési programok 
szereplői átgondolják, egyeztessék, hogy egyes kompetenciák fejlesztése 
mely tárgyakban, milyen módon, milyen szinten, milyen együttműködésre 
alapozottan történhet.

Bár a képzés kimenet alapú megközelítése, és ezen belül a tanulási eredmé-
nyek használata számos új elemet visz a tervezésbe és az értékelésbe, nem 
a régi gyakorlat elvetése, annak teljes eltörlése a cél. A kétfajta megközelítés
egymás kiegészítője, a tanulási eredményekben való gondolkodás nem  
kiszorítja az eddigi gyakorlatot, hanem gazdagabbá teszi azt.

7. A SZAKMAI ÉS AZ ÁLTALÁNOS KOMPETENCIÁK
VISZONYA
A szakmai kompetenciák mellett olyan általános (minden szakterületen szükséges)  
kompetenciák megszerzése is részét kell, hogy képezze a követelmények 
leírásának, amelyek megalapozzák, illetve támogatják a szakmai kompetenciák 
fejlesztését, valamint jelzik, hogy a képesítést megszerző személy nem csupán 
egy szakma művelője, hanem társadalmi szerepeket felvállaló állampolgár 
és közösségi lény. Ilyenek az anyanyelv értő használata (szóban és írásban), 
a kommunikációs képességek, idegen nyelv(ek) ismerete, amely a nemzetközi 
érintkezéshez, a szakirodalom olvasásához szükséges, az infokommunikációs 
eszközök rutinszerű használata, a kritikus gondolkodásra és a szakmai együtt-
működésre, valamint a folyamatos tanulásra való készség. 

Ezek mellett az „eszköz jellegű” kompetenciák mellett olyan személyiség- 
jellemzők is helyet kell, hogy kapjanak az elvárások között, amelyek joggal 
várhatók el egy diplomával rendelkező szakembertől. Ilyenek a probléma-
megoldásra való képesség, a kreativitás, a szakmai etikai normák elfogadása,
képviselete és közvetítése, a környezet- és egészségtudatos magatartás, 
az aktív állampolgári léthez szükséges műveltség megszerzése, a nemzeti kultúra  
és az európaiság értékeihez való viszony kialakítása. 

A TÁMOP 4.1.3 fejlesztési projekt második ütemének keretében megfo-
galmazott általános kompetenciák a felsőoktatás valamennyi képesítésére 
vonatkoznak, önálló dokumentumban, a felsőoktatás egésze számára szóló 
ajánlásként kerültek bemutatásra.16

16 További részletek a témáról Derényi-Vámos, 2015, 15-16. oldal és a 7-es számú melléklet, 
amely részletesen, szintenként mutatja be az általános kompetenciákat. http://www.mrk.
hu/kkk-atalakitas/

http://www.mrk.hu/kkk-atalakitas/
http://www.mrk.hu/kkk-atalakitas/
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Ebből következően az egyes képesítések, illetve KKK-k leírására vonatkozóan
az a javaslat született, hogy az általános kompetenciák közül csak azok 
kerüljenek be a leírásokba, amelyeknek szakspecifikus tartalmuk van, 
és az adott szak sajátosságainak megfelelően fogalmazhatók meg. 

A szakspecifikusság azt jelenti, hogy például a környezettudatos magatartás 
követelménye nyilvánvalóan eltérően fogalmazódik meg egy agrárszakember, 
illetve egy bölcsész esetében.

A szakspecifikusságnak egy másik absztrakciós szintjét is érdemes jelezni. 
Egy adott szakterülethez tartozó szakok esetében is azonosíthatók olyan 
jellemzők, amelyek az adott képzési szinten belül minden szakon egyaránt 
érvényesek. Ilyen leírás készült például a gazdaságtudományi képzési  
területen belül. Azokat az elemeket fogalmazták meg, amelyek minden BSc 
szintű üzleti képzés alapját jelentik, és amelyek minden üzleti szak közös  
kimeneti jellemzőjeként tekinthetők.

8. TANULÁSI EREDMÉNYEK ÍRÁSA – ÁLTALÁNOS 
SZEMPONTOK
Az alábbiakban a tanulási eredmények írásának néhány alapvető jellemzőjét 
kíséreljük meg azonosítani.

8.1. Alapelemek

A felsőoktatásban ma leginkább elterjedt követelmény-leírások a tanár vagy
a képzési program nézőpontjából fogalmazzák meg a célt, és többnyire azt 
írják le, ami az órákon történik. 

Tipikus példa: „A kurzus célja, hogy bemutassa a ... történetét, módszereit.”
A tanulási eredményeken alapuló megközelítés ettől eltérően, a hallgató  
szemszögéből írja le az adott kurzus eredményét. Ugyanennek a követelmény-
nek a tanulási eredmények formájában történő leírása:

Tudás-elemként megfogalmazva: „Átfogó ismeretekkel rendelkezik a ... tör-
ténetéről, az alkalmazható módszerekről.” Amennyiben a módszerek  
alkalmazása is a kimeneti követelmények része, akkor a képességek között  
fogalmazandó meg a képesítési szintnek megfelelően: „Készség-szinten/ 
önállóan/rutinszerűen alkalmazza a ... módszereit.” 

Még pontosabb, és az értékelhetőség elvárásának is inkább eleget tesz, 
ha az adott szakterületnek a képesítési szinttel összhangban elvárható 
módszerei nevesítve kerülnek a leírásba. 

Például: „A kurzus sikeres befejezésekor a hallgató képes közgazdasági  
érvelések egyszerű formalizálására.”
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A tanulási eredményeket megfogalmazó mondatok tipikus elemei 
(amelyek sorrendje a tartalom szerint változhat, és nem feltétlenül tartalmazza mindig 
mindegyiket):

Cselekvést kifejező ige + az adott kompetencia elem szintjére, össze-
tettségére utaló elem + a cselekvés tárgya + egyéb elemek, amelyek 
utalnak a szakmai környezet jellemzőire.

Példa 1 (Tudás) 

„Széles körűen és rendszerszerűen ismeri az (tudományterület megnevezése)....
-hez kapcsolódó tágabb kulturális kontextust, annak történeti alakulását, 
meghatározó korszakait, irányzatait, valamint jelenkori működését és főbb 
tendenciáit.”

A példában az „ismeri” ige mellett a „széles körűen” és „rendszerszerűen” elem utal  
a mester szintre, a mondat többi része leírja az ismeretköröket (a tárgyat), amelyre  
az ige vonatkozik.

Példa 2 (Képesség)   

„Képes magyar és idegen nyelven elméleti, módszertani és ténybeli forrásokat 
feltárni, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódó tudomá-
nyoknak a szakmai közleményeit követni.”

A fenti példában a képesség-elem a képes megcsinálni valamit szerkezetben 
került leírásra. Az eddig készült hazai dokumentumokban ez a legelterjedtebb 
jelenleg, noha más forma is javasolható, például: „Követi saját tudományágá-
nak és a kapcsolódó tudományágaknak a magyar és idegen nyelvű, elméleti, 
módszertani és tényleíró szakmai közleményeit.”

Példa 3 (Attitűd) 

„Kötelességének érzi az új tudományos eredmények közzétételét.”

A mondatban alapvetően a tartalom utal arra, hogy ez magasabb képesítési  
szint, és magában foglalja az alacsonyabb szinten elvárt kompetenciákat  
(az önálló szakmai tájékozódás és a prezentálás képességét).

Példa 4 (Autonómia és Felelősség)

„Szakmai felkészültsége alapján szervezet-politikai, stratégiai, irányítási  
szempontból jelentős területeken önállóan lát el gazdasági elemző, döntés- 
előkészítő, tanácsadói feladatokat.”

A leírás pontosan azonosítja azokat a szakmai területeket (szervezet-politika,  
stratégia, irányítás) és a tevékenységeket (elemzés, döntés-előkészítés, 
tanácsadás), amelyet a tanulási eredményt elért személy önállóan végez.
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A tanulási eredmények írásának nyelvi elemeit (igék, mondatszerkezetek) 
lehet egységesíteni, technikai eszközökkel megkönnyíteni, útmutatókba 
foglalni, de az egyes szakokra jellemző tartalmakat illetően, tehát arra 
vonatkozóan, hogy milyen kompetenciák relevánsak, milyen tudástartalmak 
fontosak, szinte alig lehet valami általánosat mondani. Ezek kialakítását 
illetően kommunikációra, együttműködésre, és az adott képzési program,  
illetve a képzés eredményében érintett szereplők közötti egyetértés  
kimunkálására van szükség.

8.2. Kikre vonatkoznak a tanulási eredmények?

A képesítéshez, modulhoz, kurzushoz kapcsolódó tanulási eredmény- 
leírások nem képesek minden egyes olyan mozzanatot vagy eredményt 
leírni, amely a hallgatóknak a felsőoktatásban töltött idejük alatti tanulási 
folyamatát egészében jellemzik, vagy az összes olyan kompetenciát, 
amelyet végzésük idejére megszereznek. A jelenleg kialakult konszenzus 
értelmében egy átlagos hallgatótól elvárt minimum követelményszint,
illetve sztenderd kerül leírásra.17 Ettől eltérően megfigyelhető volt, 
hogy sok elkészült anyag az optimum szintet fogalmazta meg, illetve 
olyan elemek is megfogalmazásra kerültek az elvárások között, amelyeknek 
értékelésében a felsőoktatás jelenlegi gyakorlata még igen kezdetleges 
szinten áll. Tehát a tanulási eredmények leírásának azt kell megragadnia 
és bemutatnia, „ami nélkül” a hallgató nem léphet tovább, nem szerezheti 
meg az adott képesítést, és a munkaerő-piac elvárásainak sem lesz képes 
megfelelni.

Fontos tudatosítani, hogy a tanulás rendkívül összetett folyamat, a kurzus 
szintű tanulási eredmények sem írják le az összes lehetséges kimenetet,  
az összes, hallgatókat érő és tanulást eredményező hatást, amelyeknek egy 
része ráadásul később érik be, vagy járul hozzá közvetett módon további 
képességek fejlődéséhez.

8.3.  A tartalom kialakítása

A képesítések vagy akár tantervek, kurzusok követelményeinek leírása nem 
az egyes tanulási eredmények megfogalmazásából épül fel. Éppen fordítva. 
Először a tartalmi elemeket, a követelményeket, a kialakítandó kompetenciá-
kat és azok mélységét illetően kell szakmai konszenzust kialakítani, és annak 
alapján megtalálni a megfelelő nyelvi elemeket, amelyek azt a legpontosabban 
kifejezik.

17 Más országokban (elsősorban az angol nyelvterületen) ettől eltérően optimum célokat mint 
referencia értékeket fogalmaznak meg, és azokat benchmark-ként használják, miközben sok 
intézmény egyúttal a minimum elvárást is leírja. Európában jellemzőbb a küszöbértékek 
megfogalmazása, és ezzel párhuzamosan egyes intézmények a saját hallgatóik számára  
az optimum szint leírását is közzéteszik.
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Milyen tanulási eredményeket fogalmazzunk meg?

• Amelyek egyaránt figyelembe veszik az akadémiai és munkaerő-piaci szem-
pontokat.

• Világos megszövegezést alkalmaznak, amely a hallgatók és a munkáltatók 
mellett más szakterületek számára is értelmezhetők. 

• Minden tanulási eredmény megfogalmazása esetében mérlegelni kell, hogy 
a keretrendszer mely szintjén kerül besorolásra az adott program (a ren-
delkezésre álló „magasabb szintű” dokumentumokkal összhangba hozva).  
Az egymásra épülő képzések esetében különösen ügyelni kell az egymás alatti 
és feletti szintek világos elkülönítésére. 

• Kerülni kell az általános, az értékelhetőség szempontjából is problematikus 
megfogalmazásokat.

A szakmai kompetencia-követelmények tartalmi kidolgozásának javasolt 
menetéről rendelkezésre áll egy rövid, egyoldalas útmutató. 

Az 1. számú Mellékletben közölt segédlet vázlatosan leírja az egyes 
lépések sorrendjét és kapcsolódását a külső referenciák használatától  
a tantárgyi tartalom kimunkálásáig.

Egy adott képzési program által elvárt kompetenciák, tanulási eredmények 
megfogalmazásában két eltérő megközelítés lehetséges

1. A korábbi képzési dokumentumok (pl. KKK) átírása, átfogalmazása 
(amennyiben a tartalom frissítése, javítása a cél).

2. Az adott képesítés és az ahhoz vezető képzés teljes újragondolása (ameny-
nyiben a cél az új szemléletmód érvényesítése, a korábbiak átalakítása).

A fenti célok megvalósításához sokféle munkamódszer és technika alkalmazható.  
Ahogyan a szakképzésben a képesítési és vizsgakövetelmények kidolgozását 
munkakör-elemzéssel alapozzák meg, a felsőoktatásban alkalmazható kiinduló
technika lehet akár a professiogram is, amely annak a szakmának, foglalko-
zásnak, munkakörnek a tevékenységeit elemzi és írja le, amelyre az adott 
képesítés felkészít.18  

18 Ilyen tevékenység-leírás készült a pedagógus, informatikus, illetve egészségügyi szakmák 
egy részére. De ajánlható egy adott szakmát általánosabb szinten elemző írás is, mint Falus 
Iván (2001) írása a pedagógus mesterségről.
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A tanulási eredmények megfogalmazóinak a következő kérdésekre19 kell  
választ adniuk:

• Mit látunk szükségesnek, hogy a hallgatók megtanuljanak, illetve milyen 
kompetenciákat kell, hogy kifejlesszenek? 
Némileg átfogalmazva: milyen kompetenciák meglétét várjuk el a hallgatóktól 
a tanulmányi egység végén? (Ezt írják le a tanulási eredmények.)

• Milyen tevékenységek segítik a hallgatót az adott tanulási eredmények 
elérésében? 
(Az előadások és szemináriumok mellett ilyen az önálló munka, konzultáció, 
kutatás, szakmai gyakorlat.)

• Milyen módon lehet meggyőződni arról, hogy a hallgatók az adott tanulási
szakasz (pl. kurzus, modul, program) végére valóban megszerezték az adott 
tanulási eredményeket? 
(Az értékelési módszerek megfogalmazása szerves tartozéka a tanulási 
eredmények leírásának.)

8.4.  A tanulási eredmények elérésének útja

Vannak olyan tanulási eredmények, amelyek egyetlen kurzus során is elérhetők.  
Ez két tényezőtől függ. 

1. A tanulási eredmények jellegétől. Jellemzően ilyenek a tudás kategória  
elemei, ahol bizonyos ismeretek, tények, tudáselemek a képzés során 
egyetlen kurzushoz vagy tárgyhoz kapcsolódnak. 

2. Amennyiben egy összetett tanulási eredmény leírása kis lépésekre bontva
történik, az megkönnyíti a megbízható értékelést, így az adott kurzus végén 
ellenőrizhető az adott kompetencia-elem megléte.

Ezzel szemben egy-egy releváns kompetencia – például a szaknyelv alkalma-
zásának képessége, vagy a szakma etikai normáinak elsajátítása – bizonyosan 
nem egyetlen kurzus eredményeként alakul ki. Azaz egy képesítési szinten  
megfogalmazott tanulási eredmény nem kapcsolható automatikusan egyetlen 
tárgyhoz, kurzushoz. Ezért a kimeneti szemléletű követelmény leírás előbb utóbb 
szükségessé teszi a képzési folyamaton belül a szereplők munkájának össze-
hangolását, annak áttekintését, hogy egy adott fejlesztendő kompetencia ese-
tében mely szereplőknek „van dolga”, és azok milyen mértékben és tartalommal  
járulnak hozzá az adott kompetencia formálódásához. Sokféle technika létezik 
a kapcsolódások elemzéséhez, megjelenítéséhez (példaként: kompetencia 
térkép vagy mátrix).20

19 Az OBASL Model leírásának felhasználásával. Az eredeti szöveg a világhálón: ar.cetl.hku.
hk/obasl.htm
20 A képzésben releváns kompetenciák áttekintésére és a közöttük lévő kapcsolódások  
vizuális megjelenítésére számos konkrét technika használatos, a világhálón sok külföldi 
egyetem által alkalmazott séma elérhető (pl. a mapping competences keresőszóval). 
Kiindulásként használható: http://edutechwiki.unige.ch/en/Competence_map

http://ar.cetl.hku.hk/obasl.htm
http://ar.cetl.hku.hk/obasl.htm
http://edutechwiki.unige.ch/en/Competence_map
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9. A TANULÁSI EREDMÉNYEK ÍRÁSÁT SEGÍTŐ TECHNIKÁK 
Az alábbiakban a hazai fejlesztési folyamat során szerzett tapasztalatok  
összefoglalásával néhány támpont azonosítható, amelyek segítséget  
nyújthatnak a tanulmányi eredmények írásával most ismerkedők számára. 

9.1. A táblázatos forma használata

Érdemes a már megfogalmazott tanulási eredményeket elhelyezni az MKKR 
által is használt mátrixban (a 4 oszlopos táblázatban). Még szerencsésebb 
eleve a táblázatban megkezdeni a tanulási eredmények írását.

A táblázatos forma megkönnyíti az egyes elemek közötti kapcsolatok kimunká- 
lását, illetve azok folyamatos átlátását. Az egymáshoz tartalmilag kapcsolódó
elemek egy sorba rendezése áttekinthetőbbé teszi a hiányokat, és segít  
az úgynevezett horizontális koherencia megteremtésében. (lásd a 2.sz. ábrát).

Ugyanez igaz a vertikálisan elrendezett elemekre is. Az adott deszkriptor  
különböző szintjeit tartalmazó cellák egymás alá másolása megmutatja, hogy 
mennyire érvényesül az egymásra épülés, világosan érzékelhetőek-e a szint-
különbségek.

Nem feltétlenül kell minden egyes cellát kitölteni (a 3. és 4. oszlopban olykor 
egy elem több sorra is vonatkozhat, vagy nem rendelhető a tudás és képesség 
elemhez minden esetben attitűd és autonómia elem).

9.2. Segédoszlop alkalmazása

A fejlesztésben résztvevők – a Tuning projektből átemelve ezt az elemet –  
néhány esetben kipróbálták azt a technikát, hogy ideiglenesen egy ötödik 
„segédoszlopot” illesztettek a táblázatba az adott 4 oszlop elé, és azzal  
kezdték a munkát, hogy megpróbáltak blokkokat (több sort magában foglaló 
egységeket) kialakítani, vagyis azonosítani a képesítés/szakma legfontosabb 
építőelemeit. A műszakis kollégák a mérnöki munka legfontosabb lépéseit 
írták be a segédoszlopba, mint tervezés, kivitelezés, működtetés, kontrol stb.  

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, 
autonómia
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A művészképzés egy adott területével foglalkozók sorra vették a művészi  
alkotó folyamatot, és ezeket az elemeket tekintették kibontandó vezér-elemek-
nek: felismerés, megismerés (információ), megértés (szintetizálás, reflexió, 
kritika), koncepcióalkotás/tervezés, létrehozás, kommunikáció/prezentá-
ció, piacosítás/társadalmasítás/menedzsment, értékelés/reflexió. Az ezekről  
a nagyobb, rendező kategóriákról lefolytatott szakmai viták során sok tartal-
mi elem is körvonalazódott. Ezek a blokk-képző elemek vezérfonalat adtak  
az egyes sorokban szereplő tanulási eredmények megszövegezéséhez  
és sorrendjük kialakításához.

2. táblázat: „Segédoszlop” alkalmazása

A „segédoszlop” alkalmazásának további előnye, hogy segít ellenőrizni, 
érvényesül-e a horizontális koherencia, pl. egy képességhez megjelenik-e 
az ahhoz szükséges tudás, a megvalósítást meghatározó attitűd.

9.3. Az egyes elemek írásának sorrendje

A deszkriptoroknak a nyilvános dokumentumokban megszokott sorrendje  
(tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség) semmiképpen nem jelenti 
azt, hogy ilyen sorrendben kell megfogalmazni az alájuk sorolható konkrét 
tanulási eredményeket. 

Megfogalmazódott az, hogy legtöbb esetben először a képesség-elemet  
érdemes megszövegezni, majd megvizsgálni és átgondolni, hogy milyen  
tudás-elemek szükségesek az adott képesség létrejöttéhez, fejlesztéséhez.

Segédoszlop Tudás Képesség Attitűd Felelősség, 
autonómia
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9.4. Minták

Jól bevált módszer egy új feladathoz úgy nekilátni, hogy a résztvevők meg-
nézik, mások milyen megoldásokat alkalmaztak. Ezért a saját szakterületen
megfogalmazandó leírások elkészítésének megkezdése előtt célszerű  
áttanulmányozni az MKKR szövegét és a szakterületi leírásokat. Ezeknek  
a szövegeknek az áttekintése során azokat a jellemzőket érdemes keresni, 
hogy „nálunk” az adott elem mennyiben fogalmazódik meg eltérő módon, 
hogyan jelennek meg a szakma sajátosságai. Érdemes más szakmák leírását 
is áttanulmányozni, mert azok is adhatnak mintákat, ötleteket. Ugyanígy  
érdemes a világhálón elérhető, azonos szakterületen megfogalmazott külföldi 
példákat is tanulmányozni.

Jól érzékelhető eltérések láthatók a tanulási eredmények megszövegezésé- 
nek bizonyos formai elemeiben a világhálón elérhető dokumentumokban.  
Van, ahol azt a sémát követik, hogy egy indító mondat kerül kiemelésre,  
és azt követik az egyes tanulási eredményeket leíró sorok, főnévi igenevet 
(„csinálni valamit”) használva. 

Például: „A kurzus végén a hallgató képes lesz...
– .....-t végezni
–..... -t írni.”

A formák használata megállapodáson alapul. A hazai fejlesztők a jelen idő, 
egyes szám harmadik személyben fogalmazott, önálló mondatokba foglalt 
tanulási eredmények leírását javasolták követendő mintaként. Ez nyelvileg 
egyszerű forma, de a képzésben dolgozók számára egyelőre talán szokatla-
nul hangzik, hiszen jelen idejű állításként tartalmazza azt, hogy a hallgatók 
mire lesznek majd képesek. Ugyanakkor a munkaadók számára egy képesítés 
megvizsgálásakor ez a magától értetődő fogalmazási mód.

A 2014-2015 során készült hazai szakterületi leírásokban az oszlopok 
fejlécében egy kiemelt mondat olvasható „A képzési területen képesítés annak 
adható ki, aki... (és ezt követik a konkrét tanulási eredmények jelen idő,  
kijelentő módban, első szám harmadik személyben fogalmazva):
- ismeri a....
- alkalmazza a....

A tanulási eredmények írását segítő angol nyelvű útmutatókban „aktív igék” 
használatát javasolják. Ez a kifejezés magyarul értelmezési gondokhoz vezet-
het, ezért a cselekvést jelentő igék kifejezés megfelelőbb. Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy nem csak fizikai értelemben vett cselekvésről van szó, 
a tanulással kapcsolatos mentális műveletek végzése is ide sorolandó, mint 
például: érti a (valamik) kapcsolódását, átlátja az összefüggéseket, ismere-
tekkel rendelkezik stb.
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Az eddigi fejlesztőmunka során rögzültek bizonyos minták, a szövegek  
igehasználata például meglehetősen sematikus. A tudás oszlopban 
a leggyakrabban az ismeri ige szerepel, a képességek leírásában szinte 
kizárólagosan a „Képes valamit csinálni” szerkezet jelenik meg.  
Ez utóbbi tükrözi, hogy a jelenlegi képzés során alig van alkalom  
meggyőződni arról, hogy a hallgató ténylegesen milyen feladatok  
megoldására képes, ezért ez a fogalmazás nyelvi eszközökkel csökkenti  
a bizonyosságot, és csak annyit állít, hogy a hallgató kapott olyan  
ismereteket, és végzett olyan tanulmányi tevékenységet, amely alapján  
valószínűsíthető, hogy az adott feladatot el tudja majd végezni. Ennyiben  
a hazai szakemberek nyelvérzéke jól működik és a képzés jelenlegi  
körülményeivel összhangban van.

Két példa a jellemző fogalmazásra: 

1. „A publikációs követelményeknek megfelelő, önálló tudományos írásműveket 
képes létrehozni.”

2. „Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értel-
mezésére és alkalmazására.”

Bár az első példában a képes nem a mondat elején szerepel, mindkét mon-
dat ugyanúgy fejezi ki a gyakorlati kompetencia-követelményt. A mondat 
átalakítása az ige kiemelésével, és egyes szám harmadik személyben történő 
ragozásával egyszerűbbé és rövidebbé fogalmazható, anélkül, hogy bármilyen 
tartalmi elem elveszne belőle, egyúttal kifejezi, hogy nemcsak potenciálisan 
van szó valamiről, hanem a leírt tanulási eredmény értékelhetőségének módját 
is azonosítja.

1. „A publikációs követelményeknek megfelelő, önálló tudományos írásmű-
veket hoz létre.” 

2. „A szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályokat önállóan értelmezi 
és alkalmazza.”

Segítséget jelenthet az is, ha az MKKR és a szakterületi leírások szövegéből, 
illetve a témával kapcsolatos háttértanulmányokból  – kritikus szemmel – kigyűjtik  
az igéket, igére épülő szerkezeteket. Az alábbi táblázat néhány szelektált 
példát mutat be.
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3. táblázat: Igék és egyéb nyelvi formák, 
amelyeket a szakterületi leírások használtak

9.5. A szintek közötti megkülönböztetés nyelvi eszközei

Fontos a képesítési szintek (5.,6.,7.,8.) egymásra épülésének érzékeltetése, 
illetve építkezése, és szükséges annak nyelvi eszközökkel történő kifejezése.
A tudás, a képességek és a felelősség esetében hierarchikus az építkezés 
a képesítési követelmények megfogalmazásában. Az attitűdök esetében nem
tűnik igazán megvalósíthatónak a hierarchikus építkezés a képesítési szintekhez 
kapcsolódóan. Ugyanakkor az attitűdök gazdagodása, fejlődése értelmezhető, 
megragadható a gazdagodó (fejlődő) tudás-, készség-, autonómia és felelős-
ségvállalás elemekhez való kapcsolás révén.

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, 
autonómia

Ismeri ...

Érti...

Áttekintéssel ren-
delkezik...

Tudomása van ...

Átlátja ...

Tájékozott a ...ról

Tisztában van ...

Összefüggéseiben 
értelmezi

Birtokában van 
a ... kapcsolatos 
ismereteknek

Különbséget 
tesz...között

Képes...

... feladatokat 
végez

Rutinszerűen 
alkalmazza a ... 
módszereit

Kezeli...

Megtervezi...  
Kiválasztja...

Alkalmazza...

Használja...

Elkészíti...

Működteti...

Nyitott/fogékony/
érdeklődik/ elkö-
telezett a ... iránt

Törekszik ... 
valamire

Kritikus ... 
szemben.
Önkritikus saját 
munkájával
szemben.

Empatikus, érzé-
ékeny, elfogad,  
elismer,  kezde-
ményez, fontos-
nak tart valamit.

Felismer értéke-
ket,  a szakma 
adott értékei 
iránt...

Támogat ...

Igénye van meg-
szerzett tudása 
bővítésére
belátja, szem 
előtt tartja, 
igényli...

Felelősséget érez/
vállal ... iránt.

Irányítással vagy 
önállóan végez... 
(feladatokat)

Elfogadja az együtt-
működés kereteit.

Vezetői útmutatással 
(végrehajt)...

Önellenőrzésre 
képes.

Önálló döntéseket 
hoz.

Mások munkáját 
(egyénét, csoportét) 
irányítja, értékeli.

Javaslatokat tesz...
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Ugyanannak a kompetenciának a fejlődési fokozatait kell megfogalmazni. Például  
a tudás kompetencia-elem megszövegezésekor az ismeri, alaposan ismeri, 
átfogóan ismeri, elmélyült ismeretekkel rendelkezik szerkezetek használa-
ta, illetve az adott ismeret-terület tartalmi bővülését leíró elemek képesek 
kifejezni az adott tudás-elem összetettebbé válását. 

A képesség kompetencia-elem esetében a tudás alkalmazásának rutinszerű-
sége, kiterjedtsége terén jellemezhetőek a fejlődés fokozatai. „Alkalmazza  
a ...módszereit – Hatékonyan alkalmazza a... módszereit  – Rutinszerűen alkal-
mazza a teljes módszertani repertoárt – Önálló megoldásokat dolgoz ki a.....”

A fejlődés az autonómia és felelősség kategóriában is megjelenik. Például 
abban, hogy a képesítés birtokosa mit képes önállóan végezni, miért visel 
felelősséget, mit vezet. Az 5. szinten például egyéni vállalkozást, a 6. szinten 
egy kkv-t, vagy a vállalati szervezet egy csoportját, a 7. szinten egy szervezeti 
egységet, vagy akár vállalatot irányít.

Persze a meglévő minták mechanikus másolása helyett hasznosabb, ha 
megjelennek az adott képesítésre jellemző speciális, más képesítésekben 
nem szereplő elemek is. Ez leginkább a cselekvés tárgyában és a szakmai 
környezet fő elemeinek azonosításában jelenhet meg.

9.6. Az értékelhetőség szempontja

Kiemelt jelentősége van az értékelhetőségnek a tanulási eredmények megfo-
galmazása során. A leírt tanulási eredmények eléréséről az oktatóknak meg 
kell bizonyosodniuk. Ugyanakkor ez az elv nem eredményezhet öncenzúrát. 
Vagyis az, hogy ma még nem minden esetben állnak rendelkezésre a megfelelő 
módszerek az adott tanulási eredmények átfogó értékeléséhez, nem ered-
ményezheti, hogy azok kimaradjanak a követelmény leírásokból. Elsődleges  
az a cél, hogy a képesítéshez szükséges tanulási eredmények megfogalmazásra 
kerüljenek, akkor is, ha jelenleg még nincs meg minden lehetőség a megbízható 
értékelésre. A hosszú távú cél az adekvát értékelési eszközök kifejlesztése.

A tanulási eredmények leírásának megfelelő nyelvi elemei – a kurzusok szintjén
mindenképpen – támpontot adhatnak az értékelés módjához is. Példaképp 
néhány olyan ige, amely a tanulási eredmények megfogalmazásában alkal-
mazható, és a megértés bizonyításának lehetséges módjára is utal: értelmezi, 
összefoglalja, becslést végez, értékeli, igazolja, megkülönbözteti, megmagya-
rázza, kiterjeszti, általánosít, szemlélteti, ábrázolja, példákat hoz (valami)re, 
következtet, újrafogalmazza, tárgyalja, elvégzi, jelentést készít (valami)ről, 
bemutatja, azonosítja, illusztrálja, jelzi, talál, megnevezi, megfogalmazza, 
szembeállítja, osztályozza, összeveti.21 

21 További igék találhatók a TÁMOP 4.1.3 projekt keretében készült Bloom új taxonómiája 
az egyes kompetencia-szerveződési szintekhez tartozó igékkel című háttéranyagban:  
http://413.hu/index.php/hu/menue-2/fomenu-szakmai2

http://413.hu/index.php/hu/menue-2/fomenu-szakmai2
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Jelenleg a hallgatók megszerzett kompetenciáinak értékelése a tanulási 
eredmények írásától függetlenül is neuralgikus pontja a felsőfokú 
képzésnek. Az értékelési módszerek repertoárja szűkös, többnyire 
elnagyolt, mozaikos értékelést tesznek lehetővé, és elsősorban  
a tudáselemek értékelésére összpontosítanak. A felsőoktatás jelenlegi  
értékelési kultúrája feltétlenül fejlesztésre szorul, és a tanulási eredmény 
alapú szemléletnek és nyelvezetnek a szélesebb körű használata ebben  
a kérdésben is ösztönzőleg hathat.

10. JELLEMZŐ NEHÉZSÉGEK, KONSZENZUSOS 
MEGOLDÁSI JAVASLATOK
A KKK-k átalakítása során az elkészült anyagok véleményezésével foglalkozó 
team tagjai (részben az EMMI munkatársai, részben a fejlesztő projektekben 
korábban részt vett szakemberek) sok olyan, tipikusnak nevezhető problé-
mával találkoztak, amely a tanulási eredmények írása során felmerült. Ezek 
egy részének bemutatása a konkrét példákon keresztül szintén segíthet  
az új megközelítés alaposabb megértésében.

1. NEM TANULÁSI EREDMÉNY FORMA HASZNÁLATA.

A tudás deszkriptor esetében sok ehhez hasonló megfogalmazás szerepelt: 

a. „Az emberek és az épületek, és ezek környezete közötti kapcsolatok  
és kölcsönhatások ismerete”

b. „A szociális szolgáltatások működésének folyamatos monitorozásának 
és értékelésének módszertana”

Mindkét fenti példában a tematika egyes elemei jelennek meg a hallgatótól 
elvárt, tényleges tanulási eredmény helyett. A két példa tanulási eredmény 
formára átfogalmazva:

a. „ Ismeri az emberek, az épületek és a környezetük közötti kapcsolatokat 
és kölcsönhatásokat.”

b. „Alkalmazza a szociális szolgáltatások működésének monitorozására  
és értékelésére szolgáló módszereket.”

2. TÚL ÁLTALÁNOS FOGALMAZÁS

Az elkészült leírásokban jellemző volt az egyes tanulási eredmények túlságosan
általános megfogalmazása, az adott szakra jellemző specifikumok hiánya.

 „Hatékonyan alkalmazza az informatikai rendszereket.”
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Ebben a formában az állítás szinte valamennyi felsőoktatási képesítést szerző 
hallgatóra vonatkozhat. Ráadásul igen nehéz lenne az értékelése. Az alábbi 
átfogalmazás 

• az alkalmazási képesség szintjét is megjelöli (rutinszerű),

• pontosítja azoknak az alkalmazásoknak a körét, amely a szóban forgó képesítést  
megszerző hallgatóktól a képzés végén elvárható, emellett 

• megjelöli, hogy a végzett hallgató milyen feladatok ellátására képes használni 
az adott számítógépes programokat:

„Rutinszerűen alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, vállalati információs, 
döntéstámogató és szakértői informatikai rendszereket tervezési, fejlesztési, 
üzemeltetési és irányítási feladatok ellátására.”

3. SZÓHASZNÁLAT 

Sok leírásban szerepelt az alkalmas kifejezés mintegy a képes szó  
szinonímájaként. A köznapi beszédhelyzetekben ez többnyire nem okoz 
nagy gondot. A tanulási eredmények írása során azonban olyan kompe-
tenciák megfogalmazás a cél, amelyek tanulási folyamat eredményeként 
jönnek létre. Az alkalmas szó ennek nem felel meg teljes mértékben,  
mert olyan szövegkörnyezetben is gyakran előfordul, ahol ez a jelentés nem 
egyértelmű, mert valamilyen adottságot azonosít (pl. fizikai alkalmasság  
adott sportágra, katonai szolgálatra). Az egyértelmű fogalomhasználat  
érdekében az alkalmas szó használatát ezért célszerű inkább elkerülni.

A képes szó használata más tekintetben is okozott bizonytalanságot.  
Úgy tűnt, hogy jelenléte automatikusan a képességek körébe sorolást  
ösztönzi. Vannak azonban olyan mondatok, amelyekben szerepel ugyan  
a képes szó, tartalmilag azonban mégsem a képességek közé sorolandók 
az adott tanulási eredmények. Az olyan leírás például, mint „Képes önálló 
döntéseket hozni meghatározott munkafolyamatok megvalósítási módját,  
pl. időzítését illetően.” – tartalmilag az autonómia és felelősség egy adott 
szintjét fejezi ki, a tanulási eredmények javasolt mondatszerkezete szerinti 
átfogalmazása egyértelművé is teszi, hogy ez alá a deszkriptor alá sorolandó:
„Önálló döntéseket hoz meghatározott  munkafolyamatok megvalósítási  
módját, pl. időzítését illetően.”

4. BESOROLÁSI (KATEGORIZÁLÁSI) NEHÉZSÉGEK

A témával kapcsolatos fejlesztőmunka során a legtöbb vitát az egyes elemek 
megfelelő deszkriptor alá történő besorolása váltotta ki. 

Időközben a belső szakmai viták eredményeképpen néhány elem értelmezése 
is letisztult. Az MKKR megfogalmazása és közzététele óta például változott 
a nyelvtudás besorolására vonatkozó konszenzus.



31

Az „anyanyelv ismeret” és idegen nyelv „tudás” köznyelvi megfogalmazá-
sa azt sugallja, hogy ezek az elemek a tudás deszkriptor alá sorolandók.  
A viták eredményeként azonban elfogadottá vált, hogy szerencsésebb mind 
a szakszókincs és a szakmai nyelv, valamint az idegen nyel(ek) ismeretét 
a képességek között felsorolni, hiszen ez esetben olyan kompetenciáról 
van szó, amely csak a tényleges gyakorlati alkalmazás esetében releváns.  
(Ez alól talán csak a nyelvészeti tanulmányok jelenthetnek kivételt.) Hiába 
ismeri valaki egy nyelv szerkezetét, jellemzőit, az nem azonos azzal, hogy 
kommunikációs eszközként képes használni.

Sok esetben gondot okozott az együttműködés megfelelő kategóriába  
sorolása, ezért az az álláspont fogalmazódott meg, hogy minden esetben, 
amikor bizonytalanság jelentkezik, pontosítás szükséges annak tisztázására,
hogy ki, kivel, milyen célból működik együtt.

• Amennyiben az együttműködés szakmai munkamegosztáson alapuló 
tevékenységre vonatkozik, amelyhez szakmai ismeretekre van szükség,  
akkor a képességek közé sorolandó.

• Ha a leírás arra utal, hogy a képesítés birtokosa nyitott a más szakmai  
területekkel és szereplőkkel való közös munkára, a munkatársaknak  
a döntésekbe való bevonása a cél, akkor az adott elem attitűdként értelme-
zendő.

Azt a jellemzőt azonban, hogy az együttműködés a szakmai tevékenység 
nélkülözhetetlen része, vagy a nyitottságot kifejező szándék, inkább 
az állítás megfogalmazása előtt célszerű eldönteni.

Akár meggyőznek valakit a fentiekben felsorolt érvek, akár nem, tényként 
kezelhető, hogy a nemzetközi felsőoktatás a képesítési keretrendszerek 
alkalmazása és a képzési követelmények tanulási eredmények formájában 
történő leírása felé halad. Az eddig elkészült eredményeket első generációs 
rendszereknek nevezik, és az alkalmazás hatásainak értékelése még tart.

Magyarország hivatalosan is elkötelezte magát, hogy csatlakozik a folya- 
mathoz, jelenleg a tanulás első szakaszában vagyunk. Sok ellentmondás, 
tisztázatlan kérdés van még, amelyek feltárása és megvitatása erősítheti 
a témával kapcsolatos megértés elmélyülését, bővítheti azok körét, akik 
az alkalmazás hasznosságáról tapasztalatok alapján győződnek meg.

A fentiekben jelzett kihívások, és az eddigi fejlesztési tapasztalatok egyaránt 
arra mutatnak rá, hogy az előrelépéshez széleskörű konzultációra, a célok  
és a problémás elemek megvitatására van szükség. Természetesen éppen 
a téma frissessége és kiforratlansága miatt helye van az új megoldások  
keresésének is.
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A közös tanulást hatékonyan szolgálhatja a tapasztalatok és eredmények 
megosztása, elsősorban a szakterületeken, illetve az egyes intézményeken 
belül, de indokolt lehet a társterületek tapasztaltabb oktatóinak bevonása is.

A felsőoktatás számára a KKK-k átírása lezárult, és ez számos tapasztalat  
értékelését, feldolgozását tenné szükségessé. A következő lépés a képzési 
programok, tantervek, modulok, kurzusok, sillabuszok fejlesztése. Ehhez  
jelenleg nem állnak rendelkezésre kész megoldások. Átfogó szemléletváltásra, 
az új megközelítés megismerésére, megértésére, alkalmazásba vételére van 
szükség, amely csak a szereplők közös tanulására alapozva lehetséges, hiszen  
az oktatómunkára és a fejlesztési feladatokra való felkészültség nem magától 
értetődően esik egybe.

Bár a felsőoktatásnak kiemelt funkciója a gazdaság és a társadalmi  
intézményrendszer működtetéséhez szükséges szakemberek kiképzése,  
nyilvánvaló, hogy nem csupán a munkaerő-piacra képez. A legképzettebb  
társadalmi csoport értékrendszerének, magatartásának formálása tradicioná-
lisan vállalt feladatai közé tartozik. Az általános kompetenciák megfogalmazott
és közzétett első verziója alkalmat adhat arra, hogy a szakmai és az álta-
lános képzőfunkciók összekapcsolódásának módjáról, az új szemlélet hazai  
meghonosodásának lehetőségeiről, és az alkalmazás feltételeiről és eszközeiről 
is párbeszéd kezdődjön.
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Az egyes kompetenciák tartalmának kidolgozása

A kompetenciák (tudás, nézetek, képességek) 
rendszerének létrehozása

MELLÉKLETEK
1.Melléklet Falus Iván: A kompetenciák kidolgozásának menete

Áll-e rendelkezésre
külföldi kompetencialista 

(pl. TUNING)?

Alkalmas-e hazai
alkalmazásra? Adaptálni kell

IGEN NEM

Áll-e rendelkezésre 
professziogram? 

(Tudjuk-e, hogy milyen 
szerepeket kell ellátnia, milyen 
feladatokat kell megoldania, 

milyen tevékenységeket 
kell végeznie az adott 

szakembernek?)

Professziogram 
elkészítése

(szakember tevékeny-
ségének megfigyelése, 
szakember, munkáltató 

kikérdezése)

A képzési területre 
kidolgozott kimeneti 
leírások elemzése  
a tervezett szak 
szempontjából

A professziogram, a külföldi kompetencialista-példák és a képzési területre kidolgozott  
kimeneti leírások alapján a szakma eredményes végzéséhez szükséges tudás,

nézetek, képességek kifejtése

Egyeztetés az érintettekkel, munkáltatókkal történő 
értékeltetés

A KKK-k megfogalmazása, 
az akkreditáció alapjául 

szolgáló rendelet 
megszövegezése

Részletes kompetencialista
kidolgozása

A tantárgyi háló kidolgozása

Az egyes tantárgyak
követelményeinek, tartalmának 

kidolgozása

A hallgatók számára a
kompetenciákat és az értékelés 
követelményeit, a tantárgyak 
leírását tartalmazó útmutató 

elkészítése

Annak ellenőrzése, hogy 
a tantárgyak követel-
ményei és a részletes 
kompetencialista rész-
kompetenciái között 
megfelelés van-e? 

Hiányok, illetve 
átfedések kimutatása

Sztenderdek 
megfogalmazása 

(kritériumok a BA, MA, 
kezdő szakember, tapasztalt 

szakember szintjére)

Az értékelési rendszer 
kidolgozása: indikáto-
rok, dokumentumok, 

portfólió és ezek 
elbírálási rendszerének 

kidolgozása

NEM

NEM

IGEN

IGEN

Az egyes kompetenciák közötti kapcsolatok feltárása, 
az átfedések kiküszöbölése, terminológiai egyeztetés
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2. Melléklet Az MKKR szintleíró jellemzői egyes celláinak 
általános felépítése

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, 
autonómia

1.

A feladatok/mun-
kafolyamatok 
végzéséhez szük-
séges ismeretek 
(tények, fogalmak, 
eszközök) és azok 
elméleti és gyakor-
lati alkalmazásához 
szükséges művele-
tek megléte.

Feltételezi a kulcs-
kompetenciák (anya-
nyelvi, matematikai-
logikai) alapszintű
fejlettségét és 
begyakorolt sémák, 
rutinok, algoritmu-
sok alapján egyszerű 
problémák megoldá-
sának képességét.

Pozitív viszonyulást 
vár el a feladatok
elvégzéséhez, 
kíváncsiságot az új 
iránt.

Az önálló cselekvést 
csak a begyakorolt 
feladatok (játék, 
megadott szabály-
rendszer) elvégzése
során várja el, más 
esetekben elfogadja 
az irányítás, folya-
matos ellenőrzés 
szükségességét.

2.

E szinten új elem 
a tények, jelensé-
gek közti össze-
függések és  
a folyamatok belső 
logikájának 
felismerése  
és megértése.

Ehhez szükséges  
a gondolkodási  
műveletek 
gazdagodása 
(összehasonlítás,
azonosítás, meg-
különböztetés, 
következtetés).

A jelenségekhez, 
feladatokhoz 
viszonyulásban 
megjelenik az 
értékelés mozza-
nata, az egyes 
jelenségekhez 
erkölcsi értékek 
(jó-rossz) kapcso-
lása.

A feladatmegoldás/
munkavégzés során 
a szoros irányítást 
felváltja az útmuta-
tás alapján végzett
tevékenység, amely 
már nagyobb önál-
lóságot igényel.  
Megjelenik a 
felelősségvállalás 
mozzanata is.

3.

A tudás gazdago-
dását egyrészt a 
megismerés alap-
vető módszereinek 
beépülése jelenti, 
másrészt az egyéni 
érdeklődésnek/
szakmának megfe-
lelő tudásterületen 
az összetettebb 
kapcsolatok felis-
merése, a szakértői 
tudás alapeleme-
inek (struktúra, 
sémarendszer) 
kialakulása.

A képességek 
fejlődése lehetővé 
teszi az egyszerűbb 
feladatok/művele-
tek rutinszerű el-
végzése mellett új, 
szokatlan elemeket 
is tartalmazó prob-
lémák megoldását 
is. Adott tanulmá-
nyi/szakterületen 
kialakul a terület 
áttekintésének, 
rendszerbe foglalá-
sának képessége és 
a problémák iránti 
érzékenység.

Az attitűdök terén 
jellemzővé válik 
egyrészt az 
együttműködésre 
való nyitottság, 
másrészt a 
különböző források
felhasználásánál 
a kritikus szemlélet.

A rutinfeladatok 
elvégzése már 
teljesen önállóan 
történik. A fejlődési 
szint új elemeként 
megjelenik az 
önreflexió, a saját  
tevékenység 
elemzése, 
értékelése.
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Tudás Képesség Attitűd Felelősség, 
autonómia

4.

A tudás adott 
szakterületén (szak-
tárgy, szakma) belül 
magába foglalja 
a tények, fogalmak, 
fontosabb folya-
matok és össze-
függések mellett a 
terminológia értő 
ismeretét. 

Az összefüggések 
felismerése már 
megjelenik bonyo-
lultabb, több ténye-
zős jelenségek
vizsgálatában,illetve 
az adott szakterü-
letnek más terüle-
tekhez való viszo-
nyításában is.  

A megfelelő 
szabályrendszerek 
elsajátítására az 
elméleti ismeretek 
gyakorlati alkalma-
zásához szükséges 
procedurális tudás 
épül.

Az értelmi képes-
ségek fejlettségét 
a rendszerben 
való gondolkodás, 
az absztrakció 
bizonyos formái, 
problémamegoldó 
stratégiák működé-
se jellemzi. 

Kialakul az önálló 
információszerzés
és feldolgozás 
képessége, amely 
lehetővé teszi az 
adott szakterület 
keretében összetett 
és újszerű problé-
mák megoldásának 
megtervezését és 
kivitelezését, eset-
leg a szükséges 
korrekciók elvégzé-
sét. Ezt segíti  
az önálló tanulás 
folyamatosan 
fejlődő képessége.

A megfelelő tudás- 
és képességszint 
elérésének feltétele 
az új feladatok 
elvégzésére való 
nyitottság, az 
elköteleződés a 
tudás folyamatos 
gazdagítására, új 
ismeretek befoga-
dására.

A feladatvégzés 
során nincs már 
szükség folyamatos 
irányításra.  

Az önállóság igé-
nye és a felelősség 
vállalása megfelelő 
(harmonikus) egy-
séget alkot.

5.

A tudás elsősorban 
egy (új) szakterület 
speciális, alapvető 
ismereteivel bővül. 
Az elméleti tudás 
rendszerbe szerve-
ződik, az alkalma-
zás módszereinek 
és eszközeinek 
ismerete lehetősé-
get biztosít vala-
mely szakterület 
szakképesítésének 
hosszútávú és ma-
gas szintű gyakor-
lásához. A szakmai 
szókincs elsajátítása 
segíti az egyértelmű 
szakmai kommuni-
kációt (anyanyelven 
és a más nyelven 
beszelőkkel való 
együttműködés  
során idegen 
nyelven is).

A kognitív, kommu-
nikációs és szociális 
képességek fejlett-
sége megalapozza 
a szakmai feladatok 
sikeres tervezését 
és lebonyolítását 
komplex problémák 
megoldásánál is.  
Az önfejlesztés 
különböző mód-
szereinek ismerete 
kialakítja az önálló,  
folyamatos tanulás 
igényét és képes-
ségét. 
A döntési képessé-
gek kialakulása az 
etikai és jogi szabá-
lyok ismeretére, az 
értékek, viselkedés  
és életmód össze-
függéseinek megér-
tésére épül.

Az attitűdök irányát  
a folyamatos önkép-
zés, az innovációk 
iránti érdeklődés 
és a minőségi 
munkavégzés iránti 
elköteleződés 
jellemzi.

Az önállóság és 
felelősségvállalás a 
saját munka mellett 
az együttműködő 
vagy irányított cso-
port tevékenységé-
re is kiterjed.
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Tudás Képesség Attitűd Felelősség, 
autonómia

6.

Ezen a szinten adott 
szakterület isme-
ret-rendszerének 
és összefüggései-
nek átfogó tudása, 
különböző elméleti 
megközelítései-
nek és az ezeket 
felépítő terminoló-
giának ismerete, a 
megismerés és a 
problémamegoldás 
speciális módjai-
nak alkalmazása 
jellemző.

A rutin szakmai 
problémák azono-
sításához, elméleti 
és gyakorlati szintű 
feltárásához rendel-
kezni kell a könyv-
tári és elektronikus 
formában megje-
lenő szakirodalmi 
források önálló 
feldolgozásának 
képességével, az 
analitikus és szinte-
tikus gondolkodás  
és az adekvát 
értékelés 
képességével.

Az attitűdök terén 
ezen a szinten az 
adott szakma társa-
dalmi szerepének, 
értékeinek elfo-
gadása és hiteles 
közvetítése várható 
el.

A szakmai kérdések 
megválaszolása,  
a problémák meg-
oldása önállóan 
vagy másokkal való 
kooperációban tör-
ténik, a felelősség 
egyéni vállalásával 
és a szakma etikai 
normáinak betartá-
sával.

7.

Az adott szakte-
rületre vonatkozó 
átfogó tudás mellett 
új vonásként jelenik 
meg a szakterület 
tágabb rendszerben 
való elhelyezése, 
rokon szakterüle-
tekhez való kap-
csolása, e tágabb 
rendszerben meg-
valósuló kapcsolat- 
és hatás-rendszer 
felismerése.

Az új „látásmód” az 
interdiszciplináris 
megközelítés és  
a szakterületre jel-
lemző megismerési 
módszerek szak-
szerű  alkalmazási 
képessége   révén 
valósulhat meg. 
A szükséges tudás 
megszerzésének 
feltétele az idegen-
nyelvi képességek 
kialakulása.

A szakma egyre 
szélesebb körű 
rendszerbe illesz-
tése révén nő a 
szakmai identitás 
tudatossága, meg-
alapozottságának 
mértéke, kialakul  
a hivatástudat.

A létrejövő együtt-
működésekben 
jellemzővé válik az 
egyenrangú szerep, 
a partnerség válla-
lása.

8.

A szakterület tárgy-
körében a tudás 
elmélyülését és 
gazdagodását egy-
egy résztémának  
a teljesség igényé-
vel történő kutatá-
sa, új ismeretek, 
összefüggések 
feltárása valósítja 
meg.

A kutatásokhoz az  
ismeretszerzési   
és probléma-meg-
oldási módszerek 
kreatív alkalmazá-
sának képessége, 
új megközelítési 
módok kidolgozásá-
ra irányuló alkotói 
képességek szüksé-
gesek.

A jellemző viszo-
nyulás a szilárd 
szakmai elkötele-
ződés, az új utak 
keresésére való 
elhivatottság állan-
dósulása, és a ki-
tartó munkavégzés 
szükségességének 
elfogadása.

Ez a szint az alkotó, 
kreatív önállóságot,  
a feladatvégzés  
során a kezdemé-
nyező, a vezető 
szerep (szükség 
eseten a vitapartne-
ri szerep) felelős-
ségének vállalását 
követeli meg.
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