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• Célok a felsőoktatásban 

 

• Alapfogalmak.  Kulcsfogalmak.  

•   

• A tanulás eredményei és ezek előírásai 

 

• A romániai felsőoktatás szakképzés nemzeti keretének mátrixa 

 

• Felsőoktatási programok értékelése/akkreditálása 
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A felsőoktatási keretek kidolgozása, bevezetése és frissítése a felsőoktatásban 
résztvevők ismereteinek, képességeinek és kompetenciáinak kifejlesztése, 
elismerése és igazolása; 

A romániai szabványhatóság előírásainak megfelelő elemzése a felsőoktatási 
alapterületeken lévő  szakosodások összeférhetőségét;  

A romániai felsőoktatási intézmények részvétele egy olyan európai társadalom 
kialakításában, mely az ismereteken és a termelékenységen alapszik és 
dinamikus és versenyképes gazdasággal rendelkezik; 

A felsőoktatási intézmények megnyílásának támogatása a társadalmi-
gazdasági szféra felé úgy, hogy közreműködés alakul ki a felsőoktatási 
intézmények és a gazdasági szereplők között, hogy megtörténik a munkapiac 
elemzése és hogy növekszik a romániai egyetemek vállalkozása, mindez az 
ismeretek átadásának céljából.  

CÉLOK A FELSŐOKTATÁSBAN  
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A romániai nemzeti felsőoktatási rendszerben alkalmazott 
szakképzések kidolgozásának és megvalósításának elvei 
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Egyetértés és integráció 

 Konzultálva az összes szervezet a következő célokból:  

•  a felsőoktatási szakképzések egyeztetése a munkapiac kérelmeivel;  

•  a felsőoktatási szakképzések egyeztetése egyéb szakképzés szintekkel;  

•  az oktatási programok minőségének egyeztetése a szakmai kérelmekkel;  

•  az egyetemi curriculum kialakítása, kiindulva a munkapiacon kért szakmai 
szakképzésektől;  

 

Kutatás és előrelátás  

 A tevékenységek alapját az elméleti és gyakorlati kutatások képezik, 
melyek a nemzeti és a nemzetközi helyzetre vonatkoznak a szakképzések 
meghatározásának és a romániai Felsőoktatási Szakképzések Nemzeti Keretének 
létrehozása céljából.  

 A kutatási tevékenység egy megelőző-előrelátó funkciót teljesít, kiterjedve 
a munkapiacon kért szakképzések fejlődési irányára is.  
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Autonómia és szubszidiaritás  

 A romániai Felsőoktatási Szakképzési Nemzeti Keretek kidolgozásának 
és frissítésének céljából eljárások, módszerek, projektek és irányelvek kerülnek 
javaslásra. A kivitelezésükhöz szükséges feltételek biztosítottak.  

 A felsőoktatási szakképzéseket szolgáltató intézmények törvényes 
autonómiája nem sérül. Továbbá, ezek olyan funkciókat, szerepeket és 
felelősségeket kapnak, melyek szükségesek a romániai Felsőoktatási 
Szakképzések Nemzeti Keretek (CNCIS) kifejlesztéséhez.  

 

A változás támogatása  

 A társadalom jelentős változások alkalmazását kötelezi a munkapiacon 
kialakult kínálat-kereslet esetében és azok a szakmai képzések struktúrájának 
esetében is, melyek szükségesek egy adott szakma gyakorlásához. E változások 
feldolgozása a képzésre összpontosító felsőoktatásban alkalmazott eljárások és 
eszközök folytonos korszerűsítésével történik.  
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 Nemzetközi együttműködés és átláthatóság  

 Javasolt kétoldalú kapcsolatok kialakítása és együttműködés 
létrehozása egyéb európai országokban lévő hasonló intézményekkel és 
biztosított a részvétel olyan munkacsoportokban, melyek a felsőoktatási 
képzésekre összpontosítanak.  

 

Autonómia és szubszidiaritás  

 A romániai Felsőoktatási Szakképzési Nemzeti Keretek 
kidolgozásának és frissítésének céljából eljárások, módszerek, projektek és 
irányelvek kerülnek javaslásra. A kivitelezésükhöz szükséges feltételek 
biztosítottak.  

 A felsőoktatási szakképzéseket szolgáltató intézmények törvényes 
autonómiája nem sérül. Továbbá, ezek olyan funkciókat, szerepeket és 
felelősségeket kapnak, melyek szükségesek a romániai Felsőoktatási 
Szakképzések Nemzeti Keretek (CNCIS) kifejlesztéséhez.  
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Alapfogalmak.  Kulcsfogalmak.  A tanulás eredményei és ezek előírásai. 
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 Szakképzés: egy olyan kiértékelési és érvényesítési eljárás hivatalos 

eredménye, melynek elérése akkor történik, amikor egy illetékes intézmény 
úgy dönt, hogy egy adott személy szabványozott felsőoktatásban részesült és 
ennek következtében bizonyos eredményeket ért el. Tehát, a szakképzés azon 
egyéni eredmények értékének hivatalos elismerését jelenti, melynek elérése 
azért történt, hogy az adott személy része lehessen a munkapiacnak, hogy a 
folytonos továbbképzésen részt vehessen és az alapján felsőoktatási iratban 
(oklevél, bizonyítvány, tanúsítvány) részesüljön, mely feljogosítja egy adott 
szakma gyakorlására.  

 
 Tanulási eredmények: jelenti mindazt, amit a tanuló személy 

felismer, megért és megtehet a tanulási folyamat befejezése után. Mindezek  
meghatározása az „ismeretek”, „képesség” és „kompetencia” fogalmakban rejlik. 
Tehát, a tanulási eredmények azokat az ismereteket, ügyességeket és 
kompetenciákat foglalják magukba, melyeket egy személy elsajátított és melyek 
bizonyítására az adott személy egy bizonyos iskoláztatási időszakban történt 
tanulási folyamat befejezte után képes. 
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 Ismeretek: jelentik a tanulás során történt információ elsajátítás 
eredményét. Az ismeretek jelentik azokat a tevékenységeket, elveket, 
elméleteket és praktikákat, melyek egy adott tevékenységi körhöz vagy a 
tanuláshoz kötődnek.  Az Európai Képesítési Keretrendszer az ismereteket 
elméleti és/vagy praktikus ismeretekre osztályozza. 

            
 Képesség: jelenti az ismeretek alkalmazását a feladatok 

elvégzésének és a problémák megoldásának céljából. Az Európai Képesítési 
Keretrendszer kognitív (a logikus, intuitív és kreatív gondolkozást jelenti) 
vagy praktikus (kézügyességet és eljárás-, anyag-, szerszám- és eszköz-
használatot feltételez) tulajdonságnak tekinti. 

A képesség különböző működési struktúrákat tartalmaz, mint a 
kézügyesség, vagy  egy adott probléma megértése és megoldása. 
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Kompetencia: jelenti azt a bizonyított képességet, mely az ismeretek kiválasztásával, 

egybehangolásával és megfelelő használatával kapcsolatos (értékek és hozzáállások) és mely bizonyos 
munka- vagy tanulási-helyzetek sikeres megoldásának céljából, vagy a szakmai továbbfejlesztés céljából  
kerülnek használatra, olyan helyzetekben, melyek hatékonyságot és képességet feltételeznek.  Az 
Európai Képesítési Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából határozza 
meg.  

 
Kompetencia kategóriák  
a) professzionális kompetenciák;  
b) transzverzális kompetenciák.  
 
Professzionális kompetencia: jelenti azt a bizonyított képességet, mely az ismeretek 

kiválasztásával, egybehangolásával és megfelelő használatával kapcsolatos (értékek és hozzáállások) és 
mely bizonyos munka- vagy tanulási-helyzetek sikeres megoldásának céljából, vagy a szakmai 
továbbfejlesztés céljából kerülnek használatra, olyan helyzetekben, melyek hatékonyságot és  
képességet feltételeznek az adott tevékenység esetében és olyan helyzetekben, melyek ügyességet és 
hatékonyságot követelnek.  

Transzverzális kompetenciák: jelentik azokat a tehetségeket, melyek egy adott szakterülettel, 
illetve iskoláztatási programmal kapcsolatosak és melyeket a transzdiszciplinaritás jellemez.  

E kompetenciák jellemzői: csapatmunka, verbális és írott kommunikáció anyanyelven/idegen 
nyelven, a számítás- és kommunikációs-technika alkalmazása, a problémák megoldása és  a döntések 
meghozása, a különbségek  és a multikulturalitás tiszteletben tartása, a független tanulás, a vállalkozói 
szellem és kezdeményezés, a nyitottság az újdonságok felé, a professzionális etika és értékek tiszteletben 
tartása, stb.  
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A romániai felsőoktatás szakképzés nemzeti keretének mátrixa (CNCIS mátrix) 
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            A CNCIS mátrix a következőket tartalmazza: a szakképzési szinteket, a tanulási eredmények 
megtestesülését mint ismeretek és a felsőoktatási szakképzés-szintek szimbólumait.  
           A szint-szimbólumok: mindegyik tanulási eredmény típus esetében az általános szimbólumokat 
magyarázzák, mindegyik kompetencia- és szakképzési szinten.  
            A mátrix egy kérdéseken alapuló megközelítést jelent, a felsőoktatási szakképzésekre hivatkozik 
és ezeket két szempontból elemzi: függőlegesen és vízszintesen: 
a)  A függőleges elemzés: a professzionális kompetenciák fejlesztését jelenti, kezdve az ismeretekkel és  
a megértéssel (általános 1. szimbólum), folytatva a tanulási eredmény alapszintjéig, érintve a kreativitást 
és az innovációt (általános 5. szimbólum) és elérkezve akár a transzverzális kompetenciákig (általános 
6., 7. és 8. szimbólumok). Ennek következtében a professzionális kompetenciák az 1-5. szimbólumok 
szempontjából, míg a transzverzális kompetenciák a 6., 7., és 8. szimbólumok szempontjából kerülnek 
elemzésre és leírásra.  
b) Vízszintes elemzés: egy általános szimbólummal jelöli a három felsőoktatási ciklust: az 
államvizsgaszintet, a mesteri szintet és a doktori szintet. Ebben az esetben a szimbólumok kiemelik a 
kompetenciák fejlődési szintjét és a szakmai képességek szintjének növekedését.  
A függőleges megközelítés:hangsúlyozza, hogy egy adott tanulási eredmény csak akkor érhető el, ha az 
alatta lévő ismeretek elsajátításra és beépítésre kerültek.  
A vízszintes megközelítés: bizonyítja, hogy mindegyik tanulási eredmény, amely megfelel a három 
tanulási ciklusnak, kötelező módon tartalmazza az előbbi szinteket. Tehát, mindegyik tanulási eredmény 
relatív autonómiával rendelkezik, de függ az előző vízszintesen és függőlegesen kapcsolódó és létező 
ismeretektől. 
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Alapágazat: MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK     Tudomány ágazat:  MÉRNÖKI GEODÉZIA 
 Tanulmányi program: Foldmeres es ÉS KATASZTER (MTC)  
11. pont – A tanulmányi terület/program leírása a professzionális és transzverzális kompetenciák segítségével  
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A professzionális és transzverzális kompetenciák közötti kapcsolatok, a tartalmak, a tantárgyak és az adott kreditek  
meghatározása 
Egyetem: …  Kar: GEODÉZIA Szakképzés: Foldmeres ÉS KATASZTER   
Tanulmányi szint: ÁLLAMVIZSGA BSc  Tanulmányi alapterület:  MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK      
Tanulmányi terület: GEODÉZIAI MÉRNÖK      Tanulmányi program: Foldmeres ÉS KATASZTER (MTC) 
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I.  A SZERVEZÉSHEZ ÉS MŰKÖDTETÉSHEZ SZÜKSÉGES  JOGI FELTÉTELEK. AZ INTÉZMÉNY 
TEVÉKENYSÉGE ÉS CÉLJAI 

II.  A TANÍTÓ SZEMÉLYZET 

IV. A HALLGATÓK 

V. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 

VI. AZ ANYAGI ALAP 

VII. A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 

VIII. AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRÁI 

A BSc SZINTŰ FELSŐOKTATÁSI  PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 
A ) KÖTELEZŐ SZABÁLYOZÓ KÖVETELMÉNYEK 
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B) ÁLTALÁNOS ÉS JELLEGZETES TELJESÍTMÉNYI SZABVÁNYOK ÉS MUTATÓK 

I.  AZ INTÉZMÉNY KAPACITÁSA 

A.1. KRITÉRIUM: AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSI ÉS VEZETÉSI STRUKTÚRÁI 

II. A TANÍTÁSI HATÉKONYSÁG 

B.1. KRITÉRIUM: A TANULMÁNYI PROGRAMOK TARTALMA 

B.2. KRITÉRIUM: A TANULÁSI EREDMÉNYEK 

B.3. KRITÉRIUM: A TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

III. MINŐSÉGMENEDZSMENT 
C.2. KRITÉRIUM: A PROGRAMOK ÉS A VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK  KEZDEMÉNYEZÉSÉVEL, 
MEGFIGYELÉSÉVEL ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 

C.3. KRITÉRIUM: OBJEKTÍV  ÉS TRANSZPARENS ELJÁRÁSOK A TANULÁSI EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSÉHEZ  

C.4. KRITÉRIUM: ELJÁRÁSOK A TANÁRI KAR IDŐNKÉNTI FELMÉRÉSÉHEZ 

C.5. KRITÉRIUM: HOZZÁFÉRÉS A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES MEGFELELŐ FORRÁSOKHOZ 

C.6. KRITÉRIUM: RENDSZERESEN FRISSÍTETT ADATBÁZIS A BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁST ILLETŐEN 

C.7. KRITÉRIUM: A KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ÁTTETSZŐSÉGE A KÖVETKEZŐKET ILLETŐEN: A 
TANULMÁNYI PROGRAMOK ÉS, HA ESEDÉKES, A BIZONYÍTVÁNYOK, A DIPLOMÁK ÉS AZ AJÁNLOTT 
KÉPZÉSEK.  
C.8. KRITÉRIUM: A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT OKTATÁSI MINŐSÉGET BIZTOSÍTÓ STRUKTÚRÁK 
MŰKÖDŐKÉPESSÉGE  


