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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2008. április 23.)

az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 111/01)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 149. cikke (4) bekezdésére és 150. cikke
(4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással
összhangban (3),

mivel:

(1) A polgárok tudásának, készségeinek és kompetenciájának
fejlesztése és elismerése kulcsfontosságú az egyéni
fejlődés, a versenyképesség, a foglalkoztatottság és a társa-
dalmi kohézió szempontjából a Közösségben. Az ilyen
fejlesztésnek és elismerésnek meg kell könnyítenie a
munkavállalók és tanulók transznacionális mobilitását és
elő kell segítenie az európai munkaerőpiac keresleti és
kínálati igényei által támasztott követelmények teljesü-
lését. Ezért mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten
mindenki, többek között a hátrányos helyzetűek számára
elő kell mozdítani és javítani kell az egész életen át tartó
tanulásban való részvételt és az ahhoz való hozzáférést,
valamint a képesítések használatát.

(2) Az Európai Tanács lisszaboni ülése 2000-ben arra a
következtetésre jutott, hogy a képesítések fokozott átlát-
hatósága az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a
Közösségben az oktatási és képzési rendszerek a tudásala-
pú társadalom igényeihez alkalmazkodhassanak. Az
Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén továbbá a
felsőoktatási szektoron belüli szorosabb együttműkö-
désre, valamint a szakoktatás és szakképzés terén az elis-
merési módszerek és az átláthatóság javítására szólított
fel.

(3) Az egész életen át tartó tanulásról szóló, 2002.
június 27-i tanácsi állásfoglalás (4) felkérte a Bizottságot,
hogy a Tanáccsal és a tagállamokkal szoros együttműkö-
désben fejlesszen ki egy keretrendszert a képesítések elis-
merésére mind az oktatás, mind a képzés terén, építve a
bolognai folyamat eredményeire, és a szakképzés terén is
elősegítve a hasonló intézkedéseket.

(4) Az „Oktatás és Képzés 2010” munkaprogram végrehajtá-
sáról szóló, 2004-ben és 2006-ban elfogadott közös
tanácsi és bizottsági jelentések hangsúlyozták az Európai
Képesítési Keretrendszer létrehozásának szükségességét.

(5) A koppenhágai folyamattal összefüggésben a Tanács és a
tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező
képviselői által a szakoktatás és szakképzés területén
való megerősített európai együttműködés jövőbeni priori-
tásairól kiadott 2004. november 15-i következtetések
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(1) HL C 175., 2007.7.27., 74. o.
(2) HL C 146., 2007.6.30., 77. o.
(3) Az Európai Parlament 2007. október 24-i véleménye (a Hivatalos

Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határo-
zata. (4) HL C 163., 2002.7.9., 1. o.



elsőbbséget adtak egy nyitott és rugalmas, átláthatóságon
és kölcsönös bizalmon alapuló Európai Képesítési Keret-
rendszer létrehozásának, amely mind az oktatás, mind a
képzés területén közös hivatkozási alapul szolgál.

(6) A nem formális és informális tanulási eredmények elisme-
rését a nem formális és informális tanulás azonosítására
és elismerésére vonatkozó közös európai elvekről szóló,
2004. május 28-i tanácsi következtetésekkel összhangban
kell előmozdítani.

(7) Az Európai Tanács 2005. márciusi és 2006. márciusi
brüsszeli ülései is rámutattak az Európai Képesítési Keret-
rendszer elfogadásának fontosságára.

(8) Ez az ajánlás figyelembe veszi a képesítések és a kompe-
tenciák átláthatóságának egységes közösségi keretéről
(Europass) szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi határozatot (1), valamint az
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompe-
tenciákról szóló, 2006. december 18-i 2006/962/EK
európai parlamenti és tanácsi ajánlást (2).

(9) Ez az ajánlás összhangban van a bolognai folyamat kere-
tében 45 európai ország felsőoktatásért felelős miniszterei
által 2005. május 19–20-i bergeni ülésükön az Európai
Felsőoktatási Térség számára elfogadott keretrendszerrel
és szintleírásokkal.

(10) A szakoktatás és szakképzés minőségbiztosításáról szóló,
2004. május 23–24-i tanácsi következtetések, a felsőok-
tatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további
európai együttműködésről szóló, 2006. február 15-i
2006/143/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás (3),
valamint a felsőoktatásért felelős miniszterek által az
Európai Felsőoktatási Térségre bergeni ülésükön jóváha-
gyott minőségbiztosítási normák és iránymutatások olyan
közös minőségbiztosítási elveket tartalmaznak, ame-
lyeknek az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósítá-
sának alapjául kell szolgálniuk.

(11) Ez az ajánlás nem érinti a szakmai képesítések elismeré-
séről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvet (4), amely mind a megfe-
lelő nemzeti hatóság, mind a migráns személy számára
jogokat biztosít és kötelezettségeket ír elő. Az Európai
Képesítési Keretrendszer képesítési szintjeire való hivat-
kozás nem érinti a munkaerőpiachoz való hozzáférést
azokban az esetekben, amelyekben a szakmai képesíté-
seket a 2005/36/EK irányelvvel összhangban ismerik el.

(12) Ennek az ajánlásnak célja, hogy közös viszonyítási keret-
rendszert hozzon létre, amely megfeleltetési eszközként
szolgál a különböző képesítési rendszerek és szintjeik

között a közoktatásban, a felsőoktatásban, illetve a
szakoktatásban és szakképzésben. Ez javítani fogja a
polgárok különböző tagállamok gyakorlatával össz-
hangban kiállított képesítéseinek átláthatóságát, összeha-
sonlíthatóságát és átvihetőségét. Elviekben minden képesí-
tési szintnek elérhetőnek kell lennie többféle oktatási és
pályafutási utat választva. Az Európai Képesítési Keret-
rendszernek lehetővé kell tennie továbbá, hogy a nemzet-
közi ágazati szervezetek képesítési rendszereiket egy
közös európai viszonyítási ponthoz kapcsolják, és így
rávilágítsanak a nemzetközi ágazati képesítések és a
nemzeti képesítési rendszerek kapcsolatára. Az ajánlás
ezért az egész életen át tartó tanulás előmozdításának,
valamint a munkavállalók és tanulók foglalkoztatható-
sága, mobilitása és társadalmi integrációja növelésének
tágabb céljaihoz is hozzájárul. Átlátható minőségbiztosí-
tási elvek és az információcsere támogatják az ajánlás
végrehajtását a kölcsönös bizalom kialakítása révén.

(13) Ennek az ajánlásnak hozzá kell járulnia az oktatási és
képzési rendszerek modernizációjához, az oktatás, a
képzés és a munkavállalás közötti kölcsönös kapcsolat
szorosabbá válásához, valamint a formális, nem formális
és informális tanulás összekapcsolásához, hozzájárulva a
tapasztalat révén szerzett tanulási eredmények elismeré-
séhez is.

(14) Ez az ajánlás nem helyettesíti vagy határozza meg a
nemzeti képesítési rendszereket és/vagy képesítéseket. Az
Európai Képesítési Keretrendszer nem ír le egyedi képesí-
téseket vagy egyéni kompetenciákat, így egy bizonyos
képesítést a megfelelő nemzeti képesítési rendszereken
keresztül kell az Európai Képesítési Keretrendszer megfe-
lelő szintjére vonatkoztatni.

(15) Tekintettel nem kötelező jellegére, ez az ajánlás megfelel a
szubszidiaritás elvének, mivel az átláthatóság növelése,
valamint a mobilitás és az egész életen át tartó tanulás
előmozdítása révén támogatja és kiegészíti a tagállamok
intézkedéseit. Az ajánlást a nemzeti joggal és gyakorlattal
összhangban kell végrehajtani.

(16) Mivel ezen ajánlás célját, nevezetesen, hogy közös viszo-
nyítási keretrendszert hozzon létre, amely megfeleltetési
eszközként szolgál a különböző képesítési rendszerek és
szintjeik között, a tagállamok nem tudják kielégítően
megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatása miatt
közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség
intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt
arányosság elvének megfelelően ez az ajánlás nem lépi túl
az e cél eléréséhez szükséges mértéket,
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AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY:

1. az Európai Képesítési Keretrendszert használják referenciaesz-
közként a különböző képesítési rendszerek képesítési szint-
jeinek összehasonlításához, mozdítsák elő az egész életen át
tartó tanulást és az esélyegyenlőséget a tudásalapú társada-
lomban, valamint az európai munkaerőpiac további integrá-
cióját a nemzeti oktatási rendszerek sokszínűségének tiszte-
letben tartása mellett;

2. 2010-ig kapcsolják össze nemzeti képesítési rendszereiket az
Európai Képesítési Keretrendszerrel, különösen azáltal, hogy
képesítési szintjeiket átlátható módon a II. mellékletben
meghatározott szintekhez viszonyítják, és szükség szerint
nemzeti képesítési keretrendszereket fejlesztenek ki a nemzeti
joggal és gyakorlattal összhangban;

3. szükség szerint fogadjanak el intézkedéseket annak érde-
kében, hogy 2012-ig minden, az illetékes hatóságok által
kiadott új bizonyítvány, oklevél és Europass-okmány – a
nemzeti képesítési rendszereken keresztül – egyértelmű hivat-
kozást tartalmazzon az Európai Képesítési Keretrendszer
megfelelő szintjére;

4. tanulási eredményeken alapuló megközelítést alkalmazzanak
a képesítések meghatározásakor és leírásakor, és a 2004.
május 28-i tanácsi következtetésekben elfogadott közös
európai elvek szerint mozdítsák elő a nem formális és infor-
mális tanulás elismerését, kiemelt figyelmet szentelve a
munkanélküliségnek vagy a bizonytalan foglalkoztatási
formáknak leginkább kitett polgároknak, akik esetében ez a
megközelítés hozzájárulhat az egész életen át tartó tanu-
lásban való részvétel növeléséhez, valamint a munka-
erőpiachoz való hozzáférés javulásához;

5. a nemzeti képesítési rendszereken belüli felsőoktatási, vala-
mint szakoktatási és szakképzési képesítéseknek az Európai
Képesítési Keretrendszerhez való viszonyítása során támo-
gassák és alkalmazzák az oktatási és képzési minőségbizto-
sítás III. mellékletben meghatározott elveit;

6. jelöljenek ki a tagállami struktúrákhoz és követelményekhez
kapcsolódó nemzeti koordinációs pontokat a nemzeti képesí-
tési rendszerek és az Európai Képesítési Keretrendszer közötti
kapcsolat támogatására és – más illetékes nemzeti hatósá-
gokkal együttesen végzett – irányítására, e kapcsolat minősé-
gének és átláthatóságának előmozdítása érdekében.

E nemzeti koordinációs pontok feladatai közé tartozik:

a) a nemzeti képesítési rendszereken belüli képesítési szintek
megfeleltetése az Európai Képesítési Keretrendszer
II. mellékletben leírt szintjeinek;

b) annak biztosítása, hogy a nemzeti képesítési szintek
Európai Képesítési Keretrendszerhez való viszonyítására
használt módszer átlátható legyen az összehasonlíthatóság
megkönnyítése érdekében, és hogy az ebből következő
döntéseket közzétegyék;

c) információhoz való hozzáférés és útmutatás biztosítása az
érdekelt feleknek arról, hogyan kapcsolódnak a nemzeti
képesítések a nemzeti képesítési rendszereken keresztül az
Európai Képesítési Keretrendszerhez;

d) valamennyi érdekelt fél – a nemzeti joggal és gyakorlattal
összhangban többek között a felsőoktatási, valamint a
szakoktatási és szakképzési intézmények, szociális part-
nerek, ágazatok és szakértők – részvételének előmozdítása
a képesítések európai szintű összehasonlításában és hasz-
nálatában.

TÁMOGATJA A BIZOTTSÁG AZON SZÁNDÉKÁT, HOGY:

1. támogassa a tagállamokat a fenti feladatok teljesítésében,
valamint a nemzetközi ágazati szervezeteket az Európai
Képesítési Keretrendszer ezen ajánlásban meghatározott refe-
renciaszintjeinek és elveinek használatában, különösen az
együttműködés, a jó gyakorlatok cseréje és a tesztelés –

többek között önkéntes kölcsönös értékelések és a közösségi
programok keretében folytatott kísérleti projektek, valamint a
szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságokkal tájékoztatási
és konzultációs gyakorlatok elindítása segítségével történő –

megkönnyítése, valamint támogató és útmutató anyagok
kidolgozása révén;

2. létrehozza 2009. április 23-ig az Európai Képesítési Keret-
rendszer tanácsadó csoportját (amely a tagállamok képvise-
lőiből áll, valamint adott esetben magában foglalja az európai
szociális partnereket és más érdekelt feleket is) az általános
koherencia biztosítására, valamint az átláthatóság elősegíté-
sére a képesítési rendszereknek az Európai Képesítési Keret-
rendszerrel való összekapcsolása során;

3. a tagállamokkal együttműködve és az érdekelt felekkel folyta-
tott konzultációt követően mérje fel és értékelje az ezen aján-
lásra válaszként foganatosított intézkedéseket, beleértve a
tanácsadó csoport tevékenységét és annak időtartamát, és
2013. április 23-ig tegyen jelentést az Európai Parlamentnek
és a Tanácsnak a tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó
következtetésekről, ideértve szükség esetén ezen ajánlás felül-
vizsgálatát és módosítását is;

4. támogassa az Európai Képesítési Keretrendszer és a már
létező vagy a jövőbeni európai felsőoktatási, valamint szakok-
tatási és szakképzési kreditátviteli és -gyűjtő rendszerek
közötti szoros kapcsolatokat a polgárok mobilitásának javí-
tása és a tanulási eredmények elismerésének megkönnyítése
érdekében.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök
H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök
J. LANARČIČ
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I. MELLÉKLET

Meghatározások

Az ajánlás alkalmazásában a következő meghatározásokat kell használni:

a) „képesítés”: egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye. Akkor adják ki, amikor az illetékes testület megál-
lapítja, hogy az egyén adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt ért el;

b) „nemzeti képesítési rendszer”: a tagállam tevékenységének minden olyan aspektusa, amely a tanulás elismeréséhez, és
az oktatást és képzést a munkaerő-piachoz és a civil társadalomhoz kapcsoló mechanizmushoz kötődik. Magában
foglalja a minőségbiztosításhoz, az értékeléshez és a képesítések kiadásához kötődő intézményi szabályozások és folya-
matok kialakítását és végrehajtását. A nemzeti képesítési rendszer számos alrendszerből állhat, és magában foglalhat
egy nemzeti képesítési keretrendszert is;

c) „nemzeti képesítési keretrendszer”: a képesítések osztályozásának eszköze az elért tanulási szint meghatározására szol-
gáló kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és összehangolja a nemzeti képesítési alrendszereket, továbbá a munka-
erőpiac és a civil társadalom felé növelje a képesítések átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését és minő-
ségét;

d) „ágazat”: szakmai tevékenységek csoportosulása fő gazdasági funkciójuk, termékük, szolgáltatásuk vagy technológiájuk
alapján;

e) „nemzetközi ágazati szervezet”: nemzeti szervezetek szövetsége, ideértve például a munkaadói és szakmai testületeket,
amelyek a nemzeti ágazatok érdekeit képviselik;

f) „tanulási eredmény”: tudás, készségek és kompetencia szempontjából meghatározott megállapítások arra vonatkozóan,
hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért és képes elvégezni;

g) „tudás”: az információk tanulással történő feldolgozásának eredménye. A tudás egy munkaterülethez vagy tanulmányi
területhez kapcsolódó tények, elvek, elméletek és gyakorlatok összessége. Az Európai Képesítési Keretrendszer a tudást
elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból írja le;

h) „készségek”: a tudás alkalmazásának és a know-how használatának a képessége feladatok elvégzése és problémame-
goldás céljából. Az Európai Képesítési Keretrendszer a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás
használata) és gyakorlati (kézügyesség és módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) szempontból írja le;

i) „kompetencia”: a tudás, készségek és személyes, szociális és/vagy módszertani képességek használatának bizonyított
képessége munkahelyi vagy tanulási helyzetekben a szakmai és személyes fejlődés érdekében. Az Európai Képesítési
Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le.
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II. MELLÉKLET

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szintjeit meghatározó jellemzők

Mind a 8 szintet egy-egy jellemzőcsoport határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó tanulási eredményeket jelzi valamennyi képesítési rendszerben

Tudás Készségek Kompetencia

Az EKKR-ben a tudást elméleti és/vagy tárgyi
(faktuális) szempontból írja le

Az EKKR-ben a készségeket kognitív (logikai,
intuitív és kreatív gondolkodás használata) és
gyakorlati (kézügyesség valamint módszerek,
anyagok, eszközök és műszerek használata) szem-
pontból írja le

Az EKKR a kompetenciát a felelősség és az auto-
nómia szempontjából írja le

1. szint
Az 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények

alapvető általános tudás egyszerű feladatok elvégzéséhez szükséges alap-
vető készségek

közvetlen felügyelet mellett, szervezett körülmények
között végzett tanulás vagy munka

2. szint
A 2. szintre vonatkozó tanulási eredmények

alapvető tárgyi tudás valamely munka- vagy tanul-
mányi területen

egyszerű szabályok és eszközök használatával
történő feladatvégzéshez és rutin probléma megol-
dáshoz, releváns információk alkalmazását igénylő
alapvető kognitív és gyakorlati készségek

felügyelet mellett korlátozott mértékű autonómiával
végzett tanulás vagy munka

3. szint
A 3. szintre vonatkozó tanulási eredmények

tények, elvek, folyamatok és általános fogalmak
ismerete valamely munka- vagy tanulmányi terü-
leten

egy sor kognitív és gyakorlati készség alapvető
módszerek, eszközök, anyagok és információk
kiválasztásával és alkalmazásával járó feladatok
elvégzéséhez és problémák megoldásához

felelősség vállalása feladatok elvégzéséért a munka
vagy tanulás során
a saját viselkedés körülményekhez való igazítása
problémamegoldáskor

4. szint
A 4. szintre vonatkozó tanulási eredmények

tárgyi és elméleti tudás széles összefüggésekben,
valamely munka- vagy tanulmányi területen belül

egy sor kognitív és gyakorlati készség egy munka-
vagy tanulmányi terület specifikus problémáinak
megoldásához

önálló tevékenységszervezés az általában előre
látható, ám adott esetben változó munka- vagy
tanulmányi környezet iránymutatása szerint
mások rutinmunkájának felügyelete korlátozott
felelősségvállalással a munka- vagy tanulmányi tevé-
kenységek értékeléséért és javításáért

5 (*) szint
Az 5. szintre vonatkozó tanulási eredmények

átfogó, specializált tárgyi és elméleti tudás vala-
mely munka- vagy tanulmányi területen, illetve e
tudás határainak ismerete

egy sor olyan átfogó kognitív és gyakorlati
készség, amely elvont problémák kreatív megoldá-
sainak kidolgozásához szükséges

vezetés és felügyelet gyakorlása olyan munka- vagy
tanulmányi tevékenységek kontextusában, ahol előre
nem látható változások lépnek fel
önmaga és mások teljesítményének értékelése és
fejlesztése

2008.5.6.
C
111/5

A
z
EurópaiU

nió
H
ivatalos

Lapja
H
U



6 (**) szint
A 6. szintre vonatkozó tanulási eredmények

valamely munka- vagy tanulmányi terület magas
szintű ismerete, elméletek és elvek kritikai megér-
tésével

szakmai magabiztosságot és az innovációt bizo-
nyító magas szintű készségek, amelyek egy specia-
lizálódott munka- vagy tanulmányi területen
összetett és előre nem látható problémák megoldá-
sához szükségesek

összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy
projektek vezetése, felelősség vállalása a döntéshoza-
talért előre nem látható munka- vagy tanulmányi
helyzetekben
felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai
fejlődésének irányításáért

7 (***) szint
A 7. szintre vonatkozó tanulási eredmények

kiemelten szakosodott tudás, részben valamely
munka- vagy tanulmányi terület legfrissebb fejle-
ményeinek ismeretével, amely eredeti megközelí-
tések és/vagy kutatások alapjául szolgálhat
kritikus tudatosság a tudáshoz kapcsolódó kérdé-
sekben valamely munka- vagy tanulmányi terü-
leten, valamint különböző területek kapcsolódá-
sainál

a kutatásban és/vagy az innovációban új tudás és
eljárások kifejlesztéséhez, valamint a különböző
területekhez tartozó tudás integrálásához szük-
séges, szakosodott problémamegoldási készségek

összetett, előre nem látható és új stratégiai megkö-
zelítéseket igénylő munka- vagy tanulási kontex-
tusok vezetése és átalakítása
felelősség vállalása a csoport szakmai tudásához
vagy gyakorlatához való hozzájárulásért és/vagy
stratégiai teljesítményének értékeléséért

8 (****) szint
A 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények

a tudás jelenlegi határait feszegető ismeretek vala-
mely munka- vagy tanulmányi területen és a terü-
letek kapcsolódásainál

a kutatás és/vagy az innováció kritikus problé-
máinak megoldásához, valamint a létező tudás
vagy szakmai gyakorlat kiterjesztéséhez és újradefi-
niálásához szükséges legmagasabb szintű és
legspecializáltabb készségek és technikák, többek
között a szintetizálás és az értékelés képessége

a munka- vagy tanulmányi kontextus – beleértve a
kutatást – élvonalában új elképzelések vagy folya-
matok kifejlesztésénél mutatott kiemelkedő tekin-
tély, innovációs képesség, autonómia, tudományos
és szakmai feddhetetlenség és folyamatos elkötele-
zettség

Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszerének való megfelelés
Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere ciklusokra (képzési szintekre) szolgál szintleírással.
Valamennyi ciklus jellemzője egy általános állítást tesz az adott ciklus végét jelentő képesítéshez kötődő eredmények és képességek tipikus követelményeiről.
(*) A rövid (az első ciklus részét képező vagy ahhoz kötődő) felsőoktatási ciklus leírása – amelyet a bolognai folyamat részeként a Közös Minőségi Kezdeményezés (Joint Quality Initiative) alakított ki – az EKK 5. szintű tanulási eredményeinek

felel meg.
(**) Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerében az első ciklus jellemzése – amelyet a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön elfogadtak – az EKK 6. szintű tanulási ered-

ményeinek felel meg.
(***) Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerében a második ciklus jellemzése – amelyet a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön elfogadtak – az EKK 7. szintű tanulási

eredményeinek felel meg.
(****) Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerében a harmadik ciklus jellemzése – amelyet a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön elfogadtak – az EKK 8. szintű tanulási

eredményeinek felel meg.
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III. MELLÉKLET

Közös elvek a felsőoktatás, valamint a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosítására vonatkozóan az Európai
Képesítési Keretrendszer összefüggésében

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósítása során a minőségbiztosítást – amely a felsőoktatás, valamint a szakok-
tatás és szakképzés elszámoltathatóságának és javításának biztosítása érdekében szükséges – a következő elvekkel össz-
hangban kell végezni:

– A minőségbiztosítási politikáknak és eljárásoknak az Európai Képesítési Keretrendszer valamennyi szintjét alá kell
támasztaniuk.

– A minőségbiztosítás az oktatási és képzési intézmények belső irányításának szerves részét képezi.

– A minőségbiztosításnak magában kell foglalnia az intézményeknek és azok programjainak vagy minőségbiztosítási
rendszereinek rendszeres, külső értékelő testületek vagy ügynökségek általi értékelését.

– A minőségbiztosítást végző külső értékelő testületeket vagy ügynökségeket rendszeresen felülvizsgálják.

– A minőségbiztosítás kontextus-, bemeneti, folyamati és kimeneti dimenziókat foglal magában, ugyanakkor a kimenetre
és a tanulási eredményekre helyezi a hangsúlyt.

– A minőségbiztosítási rendszerek a következő elemeket foglalják magukban:

– pontos és mérhető célok és normák,

– iránymutatások a végrehajtáshoz, ideértve az érdekelt felek bevonását is,

– megfelelő erőforrások,

– következetes, önértékelést és külső értékelést is tartalmazó értékelési módszerek,

– visszacsatolási mechanizmusok és eljárások a minőség javítása érdekében,

– széles körben hozzáférhető értékelési eredmények.

– A nemzetközi, nemzeti és regionális szintű minőségbiztosítási kezdeményezéseket összehangolják az áttekinthetőség, a
koherencia, a szinergia és az egész rendszerre kiterjedő elemzés érdekében.

– A minőségbiztosítás olyan együttműködési folyamat az oktatási és képzési szintek és rendszerek között, amelyben
minden érintett érdekelt fél részt vesz a tagállamokon belül és a Közösség egészében.

– A közösségi szintű minőségbiztosítási iránymutatások viszonyítási pontként szolgálhatnak az értékelésekhez és az
egymástól való tanuláshoz.
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