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Á L L Á S F O G L A L Á S
az ún. minor szakokról idegen nyelvi mesterszakokra való belépés szabályozásáról

A bizottság támogatja, hogy a 2009. évi MA-felvételiket illetően a nyelvi minor szakokról és
szakirányokról az előtanulmányi feltételül szabott 50 (de legalább 30) kreditnyi tudás
meglétének igazolása is elegendő legyen a felvételihez, s hogy a képzési és kimeneti
követelményekben (továbbiakban: KKK) előírt felsőfokú C típusú nyelvvizsgát az érintett
hallgatóknak az MA-tanulmányok 2. félévének végéig is elegendő legyen bemutatniuk. A
bizottság felkéri a Magyar Rektori Konferencia Elnökségét, hogy e módosítást támogatólag
terjessze az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, s kérje a kivételes szabályozás
engedélyezését.
Indoklás:
A szeptemberben induló MA-szakokra belépés tekintetében komoly problémák mutatkoznak
a nyelvi szakokra való belépést illetően. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk ezeket, s
javaslatot teszünk a nehézségek – legalábbis átmeneti – orvoslására.
A nagy(obb) nyelvek mesterszakjaira való belépésnek az egyes szakok KKK-i rendszerint a
következő feltételt szabják: A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek .
felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen
legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint anglisztika/germanisztika stb. ismeretkörből.
Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
angol/német stb. nyelvből.
Ez utóbbi feltétel a leendő hallgatók (és feltehetően a legtöbb oktató) számára nem volt eléggé
publikus, hiszen az MA-felvételik keretei csak 2008 őszén alakultak ki. Így most a hallgatók
joggal sérelmezik a tájékoztatás hiányát, hiszen ezzel a ténnyel leginkább a felvételi
kampányok során szembesültek. Így azok a BA-szakos hallgatók, akik jó esetben teljesíteni
tudnák három év alatt a 180 kreditet, benne a nyelvi minor szakjukkal is, most szinte
megoldhatatlan feladat elé kerültek: a 6. félévbe a gyakorlati jegyek, kollokviumok,
szakdolgozat-készítés és védés, valamint a minor szakok lezárását szolgáló vizsgák, illetve
szigorlatok mellett még meg kellene szerezniük egy felsőfokú nyelvvizsgát is a megfelelő
nyelvből. Ez vélhetően a hallgatók tiltakozásának kifejezéséhez, valamint ahhoz vezethet,
hogy tanulmányaikat ne fejezzék be a megadott optimális képzési időn belül.
Mindehhez párosul az is, hogy talán nem is volt eléggé átgondolt ez az elvárás, hiszen eddig a
főiskolai illetve egyetemi tanulmányok lezárásával szerzett diploma is a felsőfokú C típusú
nyelvvizsgával volt egyenértékű, itt tehát előbbre került ez a követelmény. De a fő problémát
a késői tájékoztatás jelenti. Voltaképpen a felvételi jogszabályok előírnák, hogy két évvel a
felvételi előtt a hallgatók megismerjék a jogszabályi feltételeket, ám maguk a KKK-k sem
voltak készen a bölcsészettudományi területen 2007 februárjában, de még 2007 nyarán sem:
többségük 2007 végén illetve 2008 elején jelent meg az OKM honlapján.
További, e követelmények ellen szóló érv: a legtöbb szakon a bemeneti feltételek úgy vannak
meghatározva, hogy még a minimális 50 kredit megléte sem jelent éles választóvonalat, ha
valakinek nagyjából 20 kreditje hiányzik ebből, akkor az a kredit mennyiség a mesterfokozat

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell
megszerezhető. Felmerül a kérdés, hogy nem lehet-e ezt a nyelvvizsga-követelményt is a 2.
félév végéig megkövetelhetővé tenni, tekintettel a késői tájékoztatásra, esetleg az MAdiploma megszerzésének előfeltételéül szabni a másik nyelvből tett középfokú nyelvvizsgával
együtt.
Mindezzel elkerülhető volna, hogy azok az egyébként szorgalmas, jól teljesítő hallgatók, akik
nem voltak megfelelően tájékoztatva erről a követelményről, ne legyenek kizárva a 2009. évi
felvételiből. A szabályozás lehetne kivételes is, hiszen a most 2. éves hallgatók már megfelelő
információkkal rendelkezhetnek.
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