Felvételi a bolognai rendszerben
A Bolognai Nyilatkozat (1999), amelyet az európai országok tanügyminiszterei írtak alá
(köztük Románia tanügyminisztere is), előírja egy olyan európai egyetemi térség
létrehozását, amely az aláíró országok felsőoktatási rendszerének összeegyeztetése révén
valósul meg. A Bologna-folyamat keretében a romániai felsőoktatási rendszer jelentős
átalakuláson megy keresztül. Ennek a változásnak az előzményeit a felsőoktatási
tanulmányok megszervezésére vonatkozó 288/24.06.2004-es törvény képezi, valamint a
2005. február 10-én kiadott 88-as számú Kormányhatározat.
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem tudatosította az európai felsőoktatási rendszerbe való
integrációhoz szükséges változások fontosságát, és a 2005–2006-os egyetemi tanévtől
kezdődően áttért a Bolognai rendszerre. A módosítások között szerepel a szakok
szerkezetének változása, az alapképzés időtartamának csökkentése, a magiszteri képzés
időtartamának növelése, és fontosságának megerősítése, a rövid tartamú (kollégiumi
szintű) oktatás átalakítása alapképzési szintű oktatássá.
A BOLOGNAI NYILATKOZAT SZÖVEGE:
Az európai felsőoktatási térség, Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata
Bologna, 1999. június 19.
• Könnyen érthető, átlátható és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer
bevezetése – akár a oklevélmelléklet alkalmazásával –, annak érdekében, hogy elősegítsük az
európai polgárok elhelyezkedési lehetőségeit a munkaerőpiacon, és az európai felsőoktatási
rendszer nemzetközi versenyképességét.
• Alapvetően két fő képzési cikluson, alapképzési és alapképzést követő képzésen
alapuló rendszer bevezetése. A második ciklusba való belépés megköveteli az első, legalább
három évig tartó ciklus sikeres lezárását. Az első ciklus után adott fokozat, mint megfelelő
képesítés, alkalmazható az európai munkaerőpiacon. A második képzési ciklusnak – sok
európai ország gyakorlatának megfelelően –, magiszteri vagy doktorátusi fokozathoz kell
vezetnie.
• Az ECTS rendszerhez hasonló kreditrendszer bevezetése, amely a legmegfelelőbb
módon segíti elő a legszélesebb hallgatói mobilitást. Legyen lehetőség a kreditek
megszerzésére felsőoktatáson kívüli, például az élethosszig való tanulás keretei között,
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feltéve, hogy azt felsőoktatási intézmények is elfogadják.
• Segítsük az egyenlő esélyekkel megvalósuló mobilitást a tényleges akadályok
leküzdésével, különös figyelemmel: a hallgatók viszonylatában a tanuláshoz, a gyakorláshoz
és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzájutásra; a tanárok, kutatók és az
adminisztratív dolgozók viszonylatában a kutatással, oktatással és gyakorlattal az európai
kapcsolatban eltöltött időszakra vonatkozó társadalombiztosítási jogok előítélet nélküli
figyelembevételére.
• A minőségbiztosítás területén az összehasonlítható kritériumokon és módszereken
alapuló európai együttműködés kialakításának támogatása.
• A felsőoktatás szükséges európai vonatkozásainak támogatása, különösen a
tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel és a
tanulmányokra, a gyakorlati képzésre, és a kutatásra vonatkozó integrált programokkal.
Az egyetemi tanulmányok megszervezésére vonatkozó 288/24.06.2004 (Bologna)
törvény kivonata:
1. cikk 1) Jelen törvény szabályozza az egyetemi oktatás három ciklusba való átszervezését,
az első ciklus az alapképzés, a második a magiszteri képzés, és a harmadik a doktori képzés.
2) Valamennyi képzési ciklus jól körülhatárolható az eltérő felvételi és tanulmányzáró
eljárások révén.
3) A képzési ciklusok időtartamát szakterületek és szakok vonatkozásában az Oktatási és
Kutatási Minisztérium határozza meg, a Rektorok Országos Tanácsának javaslatai alapján, és
Kormányhatározat jóváhagyásával lép érvénybe.
2. cikk Valamennyi képzési ciklus megszervezése a felsőoktatási intézmények hatáskörébe
tartozik, az Oktatási és Kutatási Minisztérium jóváhagyásával.
4. cikk 1) Az alapképzési egyetemi tanulmányok minimum 180 és maximum 240 átvihető
kreditpont megszerzését jelentik, az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) alapján.
3) Nappali képzésben az alapképzési egyetemi tanulmányok rendes időtartama 3–4 év, és
tanulmányi évenként 60 átvihető kreditpont megszerzését jelenti.
Az egyetemi műszaki képzés időtartama négy év.
5. cikk
1) Az alapképzési egyetemi tanulmányok széleskörű ismeretek és képességek megszerzését
ajánlja fel, tanulmányi szakterületek szerint.
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...
7. cikk
1) Az alapképzési egyetemi tanulmányokat magiszteri képzési programokkal lehet folytatni.
8. cikk
1) A magiszteri egyetemi tanulmányok rendszerint 90 és 120 közötti átvihető kreditpont
megszerzését jelentik. Az alapképzési egyetemi tanulmányok időtartamának függvényében,
kivételes esetben, az alsó határ 60 átvihető kreditpont is lehet.
2) Nappali képzésben a magiszteri egyetemi tanulmányok rendes időtartama 1–2 év, és
tanulmányi évenként 60 átvihető kreditpont megszerzését jelenti.
3) A I. képzési ciklus (alapképzés) és a II. képzési ciklus teljes időtartama alatt legkevesebb
300 átvihető kreditpontot kell összegyűjteni.
...
12. cikk A doktori egyetemi képzés időtartama rendszerint 3 év. Sajátos esetekben, ha a
vizsgált téma hosszabb tanulmányozási vagy kísérletezési időt igényel, a képzést 1–2 évvel
meg lehet hosszabbítani az egyetem szenátusának jóváhagyásával, a doktorátusvezető
javaslata alapján. A doktori disszertációt a doktori tanulmányok befejezésétől számított
maximum 3 éven belül lehet megvédeni.
...
16. cikk 1) A rövid időtartamú felsőoktatás, amely jelen törvény közzétételének
időpontjában a meglévő egyetemi kollégiumokban zajlik, felszámolásra kerül, vagy egyetemi
alapképzéssé szerveződik át, a már meglévő vagy rokon szakterületekbe.
2) Az oklevéllel rendelkező rövid időtartamú felsőoktatás végzettjei folytathatják
tanulmányaikat, hogy az I. ciklus keretében alapképzési egyetemi oktatásban részesüljenek.
19) Jelen törvény rendelkezései egyaránt érvényesek az állami és magán felsőoktatási
intézmények esetében, amelyek a törvény által meghatározott keretek között működnek, a
2005–2006-os egyetemi tanévtől kezdődően, az I. évre bejutott hallgatók számára.
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