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Á L L Á S F O G L A L Á S
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.
3.) OM rendelet módosításáról szóló OKM rendelet módosításának tervezetéről

A bizottság a képzési és kimeneti követelmények módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, azokkal alapvetően egyetért. Néhány kifogást és észrevételt viszont meg
kívánunk fogalmazni, kérve a Magyar Rektori Konferencia Elnökségét, hogy mindezt
megfontolni és támogatólag az OKM elé terjeszteni szíveskedjék.
Az alapszakok között képzési területeinket érintő módosítás a szabad bölcsészet alapszak
képzési és kimeneti követelményeinek (KKK) módosítása. Ennek kapcsán kérjük, hogy a szak
KKK-jának a differenciált szakmai ismeretekre vonatkozó 8. pontjából kerüljön törlésre a
szabad bölcsész szakirányra vonatkozó ba) alpont, tekintettel arra, hogy ilyen szakirányválasztási lehetőséget a 2. pontban felsorolt, választható szakirányok jegyzéke nem tartalmaz.
Továbbá „a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről”
szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. sz. rendelet 1. sz. melléklete a szabad bölcsészet alapszaknál
tartalmazza az elméleti nyelvészet szakirány választásának lehetőségét, melynek KKK-ja a
mostani anyagból hiányzik, kérjük ennek pótlását, illetve szükség esetén bizottságunk is
szívesen közreműködik a megfogalmazásában.
A szabad bölcsészet alapszakhoz kapcsolódóan kezdeményezzük továbbá, hogy a tanári
mesterszakon az etikatanári, filozófiatanári és művészettörténet-tanári szakképzettségek ne
csak második tanári szakképzettségként, hanem első tanári szakképzettségként is
választhatóak legyenek. A jelenlegi szabályozás ugyanis lényegében nem teszi lehetővé a
szabad bölcsészet alapszakról ezekre a tanári mesterszakokra való belépést. Az említett
rendelet 12. § (5) bek. a tanári szakra való belépés feltételeként egy minimum 110 kredit
szakspecifikus ismeretet tartalmazó szak elvégzését írja elő, mely alól kivételt jelentenek a
második tanári szakképzettségként választott, de első tanári szakképzettségként is választható
szakok, melyekre 50 kredit előtanulmány után is be lehet lépni.
A mostani KKK-tervezetben 15. sz. mellékletében a romológiatanár megjelölés mellől a *
elhagyandó. E megjegyzés ugyanis azokra vonatkozik, melyeknél „a tanári szakképzettség
felvételének feltétele felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga”, viszont a táblázat jobb oldali oszlopában a romológiatanár esetén ezzel
ellentétes megfogalmazás olvasható.
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