Lehetséges képzésindítási esetek külföldi szereplővel
1. Magyar képzés indítása külföldi székhelyen kívüli
képzési helyen

Szempontok

Lényege

A magyar intézmény a magyar képzést a külföldi
székhelyen kívüli képzési helyén indítja, jellemzően egy
külföldi partnernél.

Jogszabályi alap

Nftv. 78. § (1) bekezdés

A magyar intézmény
alapító okirata

a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet tartalmazza

2. Kettős (dual/double degree) okleveles képzési
együttműködés külföldi felsőoktatási intézménnyel

3.a Új létesítésű közös (joint) képzés indítása külföldi
felsőoktatási intézménnyel

A magyar intézmény magyar képzést a külföldi
iintézménnyel együttműködésben, összehangoltan úgy
indítja, hogy a magyar hallgató a külföldi intézményben is
tanulhat a magyar képzéshez tartalmilag részben hasonló
külföldi szakon. A külföldi tanulmányok beszámíthatók a
magyar képzésbe, és ez alapján a magyar oklevelet meg
lehet szerezni, de a magyar képzésben tanultakat is be
lehet számítani a külföldi szakba, így a hallgató a magyar
oklevél mellé megszerzi a külföldi oklevelet is. A kettős
képzésben való részvételre a hallgató nem kötelezhető,
de akik vállalják (és a feltételeknek megfelelnek), azok
úgy folytatnak tanulmányokat a külföldi képzésben, hogy
arra be is iratkoznak (felvétel történik).

A magyar intézmény és a külföldi intézmények közösen új
képzést létesítenek, ennek során saját államuk képesítési
rendszerébe beillesztik. A közösen folytatott képzés a
meglévő magyar képesítési rendszerben szereplő
képzésekhez képest tartalmilag lényegesen új képzésnek
minősül, így ez a képzés a magyar intézmény számára
saját - korábbi, magyar rendszerű - képzéseihez képest
egy teljesen új képzés lesz. A képzést - megállapodás
alapján - a magyar és a külföldi intézmények közösen is
indítják, a hallgatók kötelezően több intézményben (de
sok partner esetében nem szükségszerűen mindegyiknél)
tanulnak.

3.b Meglévő képzésre alapozott közös (joint) képzés
indítása külföldi felsőoktatási intézménnyel

A magyar intézmény a már létező magyar rendszerű
képzését beviszi egy, külföldi intézményekkel együtesen
létrehozott új, közös képzési együttműködésbe. Az így
összeállított közös képzés a meglévő magyar képesítési
rendszerben szereplő képzésekhez képest tartalmilag
A külföldi intézmény a külföldi képzését Magyarországon
nem minősül új képzésnek, így a magyar intézmény a
úgy kívánja folytatni, hogy önállóan vagy magyar partner
közös képzésben a saját - korábbi, magyar rendszerű által adott épületben letelepedik és ott oktatást folytat.
képzésére alapozva vesz részt. A képzést - megállapodás
alapján - a magyar és a külföldi intézmények közösen
indítják, a hallgatók kötelezően több intézményben (de
sok partner esetében nem szükségszerűen mindegyiknél)
tanulnak.

Nftv. 49. § (5)-(6) bekezdés, 3. melléklet II/A rész a) pont
ac) alpont
Vhr. 18. §, 20. § (1)-(2) bek.
a képzés magyarországi helyszínét tartalmazza
(a külföldi helyszínt nem kell)

Nftv. 78. § (3)-(5) bek.
Vhr. 20. § (1)-(6) bek., 46. § (10) bek.

Nftv. 78. § (3)-(5) bek.
Vhr. 20. § (1)-(6) bek., (9) bek., 46. § (10) bek.

a képzés magyarországi helyszínét tartalmazza
(a külföldi helyszínt nem kell)
1 db képzés: új képzés, amit minden érintett ország
jogrendjébe be kell ültetni

a képzés magyarországi helyszínét tartalmazza
(a külföldi helyszínt nem kell)
1 db képzés kettős jelleggel: a már korábban létesített
magyar képzés, aminek a tanterve a közös új képzéshez
igazodik

A képzések száma,
jellege

1 db korábban már létesített magyar képzés

2 db képzés: 1 db korábban már létesített magyar képzés
+ 1 db korábban már létesített külföldi képzés

A képzés fő felelőse(i) a
képzési tartalomért

a magyar intézmény (a külföldi partner elsősorban
infrastruktúrát ad)

a magyar képzés vonatkozásában a magyar intézmény, a
külföldi képzések tekintetében a külföldi intézmények

a magyar és a külföldi intézmények közösen

4. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi
működésének engedélyezése

Nftv. 76-77. §

5. Külföldi (EGT-tagállambeli) képzés indítása a
külföldi felsőoktatási intézménnyel
együttműködésben
(ma már csak kifutó képzések)

Az EGT-szerződésben részes tagállambeli külföldi
intézmény külföldi képzését (ez kizárólag osztott 1. vagy
2. ciklusú képzés lehet) úgy kívánja folytatni, hogy nem
tetelepedik le Magyarországon, hanem a képzés egy
részének megszervezését a magyar intézményre bízza,
így az részképzésnek minősül, melyet feltétel nélkül
elismer.

Nftv. 77. § (4) bekezdés

nem releváns

nem releváns

1 db korábban már létesített külföldi képzés

1 db képzés: korábban már létesített, külföldi, osztott 1.
(BA/BSc) vagy 2. (MA/MSc) ciklusú képzés

a magyar és a külföldi intézmények közösen

a külföldi intézmény (a magyar partner elsősorban
infrastruktúrát ad)

a magyar és a külföldi intézmény egyaránt

A képzés helye

külföld (a magyar intézmény külföldi székhelyen kívüli
képzési helye)

a kettős képzésben való részvételt választó hallgatóknak
Magyarország és külföld is kötelező

Magyarország és külföld is kötelező a hallgatónak

Magyarország és külföld is kötelező a hallgatónak

Magyarország (a külföldi intézmény magyarországi
képzési helye)

Magyarország kötelező a hallgatónak, de megállapodástól
függően részben a külföld is lehet kötelező.

A külföldi intézmény
működésének
engedélyezése

nem kell

nem kell

nem kell

nem kell

kell

nem kell

Külön MABszakvélemény
beszerzése

kell

nem kell
(önmagában az együttműködés miatt nem kell, ha a
magyar képzés tekintetében korábban megtörtént)

kell

nem kell
(önmagában az együttműködés miatt nem kell, ha a
magyar képzés tekintetében korábban megtörtént)

kell

nem kell

a magyar felsőoktatási intézménnyel az oklevélkiállítási
szabályok miatt (normál) hallgatói jogviszony kell, a
külföldi intézmények esetében a származási ország joga
az irányadó

egyetlen (normál) hallgatói jogviszony van:
a külföldi intézmény hallgatója

egyetlen (normál) hallgatói jogviszony van:
a külföldi intézmény hallgatója,
a magyar intézményben vendéghallgató

Nftv. 78. § (3) bekezdés e) pont: a magyar képzésben
legalább 30 kreditet kell szerezni

a külföldi jog szerint

a külföldi jog szerint

A hallgatói jogviszony, a
hallgató helyzete
Kreditelismerés
maximuma

két (normál) hallgatói jogviszony van:
a magyar felsőoktatási intézménnyel az oklevélkiállítási
a magyar képzés vonatkozásában a magyar intézmény, a
szabályok miatt (normál) hallgatói jogviszony kell, a
külföldi képzés tekintetében a külföldi intézmény
külföldi intézmények esetében a származási ország joga
hallgatója
az irányadó
Nftv. 49. § (7) bekezdés: legalább a képzés
Nftv. 49. § (7) bekezdés: legalább a képzés
Nftv. 78. § (3) bekezdés e) pont: a magyar képzésben
kreditértékének 1/3-át a magyar képzésen kell teljesíteni kreditértékének 1/3-át a magyar képzésen kell teljesíteni
legalább 30 kreditet kell szerezni
(pl. 120 kreditből 40-et)
(pl. 120 kreditből 40-et)
egyetlen (normál) hallgatói jogviszony van:
a magyar intézmény hallgatója

Oklevelek száma és az
oklevelekben szereplő 1 db magyar oklevél, benne a korábban már létesített
magyar képzés (a magyar nevén)
képzés (és
megnevezésének nyelve)

Összesen 2 db oklevél:
1 db magyar oklevél, benne a korábban már létesített
magyar képzés (a magyar nevén)
ÉS
1 db külföldi oklevél, benne a korábban már létesített
külföldi képzés (a külföldi nevén)

Az oklevél kiállítója

a magyar intézmény

a magyar képzés vonatkozásában a magyar intézmény, a
külföldi képzés tekintetében a külföldi intézmény (dual
degree, sokszor: double degree)

A felvételre, a képzésre
és az oklevélre irányadó
jog

a magyar jogrend

a magyar (rész)képzés tekintetében a magyar jogrend, a
külföldi képzés tekintetében a külföldi jogrend

2 lehetőség:
a) intézményenként 1-1 db (többes) oklevél, benne a
magyar intézmény esetében a képesítési jegyzék és a
KKK-rendelet szerinti új közös képzés (a rendelet szerinti
nevén)
VAGY
b) 1 db közös oklevél, benne a képesítési jegyzékben és
a KKK-rendeletben is szereplő új közös képzés (a
rendelet szerinti nevén)

1. közös oklevél (joint degree): közösen minden
intézmény
2. többes oklevél (multiple degree): minden intézmény
csak a saját oklevele tekintetében
a magyar (rész)képzés tekintetében a magyar jogrend, a
külföldi képzés tekintetében a külföldi jogrend: nincs
központi felvételi eljárás
(Készítette: Dr. Fekete Zsolt)

2 lehetőség [még nem teljesen tisztázott]:
a) intézményenként 1-1 db (többes) oklevél, benne a
magyar intézmény esetében
aa) a közös képzési megállapodás bejelentése alapján
regisztrált közös képzés (a regisztrált nevén)
ab) a közös képzés alapjául szolgáló, a képesítési
jegyzékben és a KKK-rendeletben is szereplő magyar
képzés (a magyar nevén)
VAGY
b) 1 db közös oklevél, benne a közös képzési
megállapodás bejelentése alapján regisztrált közös
képzés (a regisztrált nevén)
1. közös oklevél (joint degree): közösen minden
intézmény
2. többes oklevél (multiple degree): minden intézmény
csak a saját oklevele tekintetében
a magyar (rész)képzés tekintetében a magyar jogrend, a
külföldi képzés tekintetében a külföldi jogrend: nincs
központi felvételi eljárás

1 db külföldi oklevél, benne a korábban már létesített
külföldi képzés (a külföldi nevén)

1 db külföldi oklevél, benne a korábban már létesített
külföldi képzés (a külföldi nevén)

a külföldi intézmény

a külföldi intézmény

a külföldi jogrend

a külföldi jogrend

