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A felsőoktatási szakképzés nemzetközi aspektusai  

2000 márciusában a lisszaboni folyamat néven elindult munkaprogramban az Európa Tanács meg-

fogalmazta azt a stratégiai célt, miszerint „2010-re Európa legyen a világ legversenyképesebb és 

legdinamikusabb tudásalapú gazdasága, amely képes fenntartható gazdasági növekedés elérésére, 

egyre több és jobb munkalehetőség, nagyobb társadalmi kohézió megteremtésére”. Ennek értelmé-

ben a tagállamok és az illetékes szakmai szervezetek kiemelt figyelmet  fordítanak az oktatás és a 

szakképzés fejlesztésére, a résztvevői kör bővítésére és az elért eredmények időközi értékelésére 

egy ún. nyitott koordinációs módszer keretei között (1.,2.). Tanulmányomban a felsőoktatási in-

tézmények által kínált felsőoktatási szakképzés néhány, nemzetközi sajátosságát és irányvonalát 

szeretném bemutatni. 
 

Élethosszig tartó tanulás és szakképzés 

Mai felgyorsult világunkban egyes szakmák néhány év alatt teljesen eltűnnek, míg új, eddig 

nem létező szakmák jelennek meg. Ez a trend egyben azt is jelenti, hogy átértékelődött az 

a munkahelyi elvárás, illetve már nem feltétlenül pozitív a megítélése annak, hogy a mun-

kavállaló az első munkahelyéről menjen nyugdíjba. Jellemző az is, hogy az újonnan kelet-

kező szakmák egyre magasabb végzettséget és egyfajta, sajátos szakképzettséget igényel-

nek, ami predesztinálja azt a tényt, hogy középtávon fel kell készülnünk a munkahely, 

esetleg szakmaváltásra. Ez pedig tanulási képességeink folyamatos karbantartását, egy fo-

kozatosan megújuló önképzést igényel, legyen az saját elhatározású továbbtanulás egy ma-

gasabb képzési ciklusban, vagy pedig egy vállalati továbbképzés. Így az élethosszig tartó 

tanulás eszméje uralja ma a világot, ami kiegészül egy szélesebb spektrumú tudásbázis 

iránti „elvárt” igénnyel. Ez az állandó önfejlesztő folyamat teszi lehetővé számunkra azt, 

hogy tudásunk és tanulási képességünk kellően rugalmas, adaptív és korszerű maradjon, és 

ezáltal sikeresen megoldhatjuk a munkahelyváltás problémáját. 

Sajnos azonban a képzés és a munkaerőpiac igényei, elvárásai nem mindig találkoznak 

egymással, nem minden esetben fedik egymást. A képzés által nyújtott készségek inkább 

akadémiai jellegűek, míg a munkaerőpiac által elvárt készségek (skills) inkább gyakorlati 

jellegűek. Nagyon fontos a kritikus és önreflexív gondolkodás, amit az akadémiai tudásbá-

zis sok esetben nem tartalmaz. Ez pedig csak folyamatos tanulással sajátítható el (3.)  

Az Európai Unió élethosszig tartó tanulás eszméjének egyik kiemelkedően fontos eleme 

tehát a szakképzés, ami lehetőséget nyújt az adott szakmában és a munkaerőpiacon szük-

séges tudás, készségek és kompetenciák elsajátítására. A szakképzés kielégíti a gazdaság 

igényeit, növeli a vállalkozói teljesítményt, a versenyképességet, a kutatást és az innová-

ciót, valamint lehetőséget nyújt a résztvevők személyes fejlődésére. Azonban mindezek 

eléréséhez ki kell alakítani a szakképzést nyújtó szervezetek (munkáltatók, szakszerveze-

tek, kamarák, bizottságok, tanácsok) hatékonyan működő hálózatát.  Az Európai Unió két-

féle szakképzést különböztet meg: 



A felsőoktatási szakképzés nemzetközi aspektusai 

T A N U L M Á N Y  7 5  

1.) Szakmai alapképzés (I-VET), amely felsőbb középfokú szinten zajlik, iskolai kör-

nyezetben vagy munkaalapú központokban, például képzőközpontokban vagy vál-

lalatoknál, de mindenképpen azelőtt, hogy a tanuló belépne a munka világába. Nin-

csen egységesen kialakult rendszer, országonként, az adott ország sajátosságainak 

megfelelően kidolgozott rendszerekről beszélünk. 

2.) Szakmai továbbképzés (C-VET), amely az alapképzés, vagy a munkába állás után 

zajlik. Ennek a képzésnek a célja a már meglévő tudás frissítése, aktualizálása, új 

készségek átadása, átképzés, valamint a személyi és szakmai ismeretek fejlesztése. 

Ez a fajta képzés már zömmel munkaalapú, vagyis a munkahelyeken zajlik (4.) 

Felsőoktatási szakképzés az EU-ban 

Nincs egyértelmű elnevezés a harmadfokú képzés keretei között zajló szakképzésre, de az 

elmondható, hogy a legtöbb uniós országban létezik ez a képzés, különféle tartalommal és 

képesítéssel. Az is előfordul, hogy magában az adott országban sincs egyetértés a képzés 

elnevezésére vonatkozóan. 

Az angolban „higher VET” (felsőfokú szakképzés”) néven ismert fogalmat egy szűkebb 

és egy tágabb értelmezésben definiálhatjuk, azonban mindkettő eset csak az olyan képesí-

tésekre vonatkozik, amelyek a nemzeti képesítési keretrendszer (NQF) valamelyik szint-

jébe besorolhatóak, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) 5, vagy az feletti 

szintjének megfeleltethetőek. 

A szélesebb értelemben vett „higher VET” alatt minden olyan képzést értünk, ami az Eu-

rópai Képesítési Keretrendszer 5, vagy az feletti szintjén van, és ebbe beletartoznak azok a 

szakképesítések is, amelyeket az Európai Felsőoktatási Térség (European Higher Education 

Area – EHEA) annak minősít. Eszerint ide tartoznak főként a rövid ciklusú alap,- és a mester-

képzési programok is, éppúgy, mint az ezeken a szinteken folyó gyakorlati képzések is. 

A szűkebb definíció értelmében azok a szakképesítések tartoznak ide, amelyek az Euró-

pai Felsőoktatási Térségtől teljesen kívül esnek, azaz mind az iskolarendszerű, mind pedig 

az iskolarendszeren kívüli képzések sorolhatóak ebbe a kategóriába. 

A résztvevő országokban az alábbi szakképzési rendszerek alakultak ki:  

− néhány középfokú oktatást követő, nem felsőoktatási szakképzési programot és kép-

zést a középiskolák végeznek, és úgynevezett nyomonkövetési vagy újraképesítő 

programként kezelik őket; 

− néhány egyéb felsősokú szakképzés hivatalosan is a felsőoktatás részét képezi, a Bo-

logna-ciklus struktúrája alapján épülnek fel, de egyértelmű a szakirány-orientáltsá-

guk, így „szakmai alapképzés” („Professional Bachelor”) és „szakmai mesterképzés” 

(„Professional Master”) néven illetik őket; 

− csupán néhány országban található meg az a modell, amelyben a felsőoktatás része-

ként funkcionál az iskolarendszerű szakmai továbbképzés, amely célja az újraképe-

sítés, a magasabb képesítési szint elérése, valamint a szakmai átképzés; 

− és vannak olyan országok, ahol ugyan folytatnak a felsőfokú szakképzésnek megfe-

lelő, de nem iskolarendszerű képzéseket, ám ezek egyenlőre még nincsenek 

összehangolva egyetlen nemzeti képesítési keretrendszerrel sem. 

Általánosságban elmondható, hogy a felsőfokú szakképzést nagyrészt oktatási intézmé -

nyek nyújtják, és a megszerezhető képesítés a felsőoktatási struktúrába illeszkedik, de ta-

lálhatunk olyan képzéseket is, amelyeket minisztériumok, illetve a munkáltatók vagy a 

szakmai szervezetek biztosítanak (ilyenek például a mesterszintű szakképzés). Ezek a kép-

zések nagyrészt állami finanszírozásúak, bár esetenként előfordul a vegyes finanszírozás 

is (magán és köz). A képzési programokat a képzést nyújtó állítja össze, de gyakran vesz-

nek részt benne az üzleti partnerek is. Ezen képzések fő célja a munkaerőpiacra történő 
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belépés előkészítése, akár oly módon is, hogy a már munkaerőpiacon lévő munkavállalókat 

átképzik, vagy pedig az adott szakmában egy magasabb képesítési szint eléréséhez segítik 

hozzá. A képzések nagy részére a munkaalapú tanulás jellemző. A képzésben résztvevő 

tanárok és oktatók részéről pedig sok esetben elvárás a szakmai tapasztalat megléte, sőt 

vannak olyan esetek is, amikor szakemberek végzik az oktatást (5). 

A szakképzés nemzetközi szervei 

Az 1957-es Római Szerződés 128. §-a már egyértelműen vázolja a tagországok európai 

együttműködésére való elköteleződést a szakképzésben. Jelenleg pedig a Lisszaboni Szer-

ződés 166. §-a intéz felhívást a tagállamok részére a közös, de a tartalmában és szerveze-

tében országonként eltérő szakképzési politika kialakítására. 2002 óta a koppenhágai fo-

lyamat keretében zajlik a szakképzés modernizálása. Az Európai Szociális Alap (the Euro-

pean Social Fund) támogatja a strukturális változások finanszírozását, míg a hallgatói és a 

személyzeti mobilitás az Erasmus + keretein belül zajlanak. Az Európai Unió szakképzési 

kooperációjának átfogó irányítását a szakképzésért felelős főigazgatók végzik, akik talál-

kozóikon (Meeting of the Directors General for VET and Adult Learning) egyeztetik a 

tapasztalataikat, megfigyeléseiket és kijelölik a következő irányvonalakat (6).  

Az Európai Unió szakképzési kooperációjának átfogó irányítását a szakképzésért felelős 

főigazgatók végzik, akik találkozóikon (Meeting of the Directors General for VET and 

Adult Learning) egyeztetik a tapasztalataikat, megfigyeléseiket és kijelölik a következő 

irányvonalakat (6). A Szakképzési Tanácsadó Bizottságot (Advisory Committee on 

Vocational Training) 2004-ben hozták létre, főbb feladatai a már létező uniós jogszabályok, 

programok és szakpolitikák végrehajtásával kapcsolatos ügyekben, a jogalkotási javaslatok-

ban és a szakpolitikai kezdeményezések előkészítésében az Európai Bizottság (European 

Commission) részére segítség nyújtása, valamint a tagállamokkal való koordináció és véle-

ménycsere (7.) 

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (European Centre for the Development of 

Vocational Training – CEDEFOP) 1975-ben alakult, decentralizált ügynökség, és az euró-

pai szakoktatási és szakképzési politika kialakításában, fejlesztésében és megvalósításában 

vesz részt (8.) Folyamatosan elemzéseket készít a munkaerőpiaci trendekről, és igyekszik 

összhangba hozni a munkaerőpiaci kínálatot a munkaerőpiaci kereslettel, egyfajta híd sze-

repet tölt be a munka és a tanulás világa között. Szakmai támogatásával segíti a szakkép-

zésben résztvevő aktorokat, például közös fórumok szervezésével, ahol a szakképzésben 

érdekelt összes fél megvitathatja és megoszthatja egymással elképzeléseit annak érdeké-

ben, hogy az európai szakképzést és szakoktatást előmozdítsák. Nagy szakmai tudással 

rendelkező szakértő gárdája segíti a politikai döntéshozókat, az ágazati szereplőket és a 

tagállamok illetékes hatóságait.(9.) 

Az Európai Képzési Alapítványt (European Training Foundation – ETF) 1994-ben hoz-

ták létre azzal a funkcióval, hogy a szomszédos országokban támogassa a humántőke fej-

lődését. A szakképzés részéről ez azt jelenti, hogy a tagállami és a nemzetközi 

munkaerőpiaci igényekhez igazítva korrigálja a szakképzési kínálatot . A 2017-2020 kö-

zötti időszakra két nagy célkitűzést határozott meg: a belső hatékonyság kiépítésére fóku-

szálva, az élethosszig tartó tanulás eszméjével összhangban a szakképzési rendszer moder-

nizálása, valamint a szakképzési rendszer külső hatékonyságával összefüggésben a szak-

képzés irányelveinek jelentőségét növelni, és ily módon támogatni a gazdasági és társa-

dalmi kohéziót, a munkába lépést és a legális migrációt (10). 
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A felsőoktatási intézmény által kínált szakképzés (higher VET) 

jövőbeni trendjét befolyásoló tényezők 

Az adott ország oktatási rendszerében hol helyezkedik el a felsőoktatási szakképzés. A 

nemzeti képesítési keretrendszer fejlesztése során ugyanis sok esetben vitát váltott ki annak 

a megítélése, hogy a felsőoktatási szakképzés milyen kapcsolatban áll a többi képesítéssel. 

Vannak olyan szakképzési rendszerek, ahol egyben kínálnak szakmai alapképzést és felső-

fokú szakmai képzést, és gyakori problémát jelent a leendő diákok számára a programok 

közötti tényleges különbség megítélése. 

Annak ellenére, hogy nem egyértelmű a trend alakulása, hiszen egyes országokban nö-

vekszik az igény az ilyen, rövid ciklusú képzések iránt érdeklődők részéről, és ezáltal a 

képzésekben résztvevők száma is dinamikus fejlődést mutat, addig másik országokban ez 

stagnál, vagy éppen csökkenést mutat, általánosságban megfigyelhető, hogy mind a hall-

gatók, mind pedig a munkáltatók részéről kedvező változás figyelhető meg a képzés iránti 

igényekre vonatkozóan. Ez nagyrészt a jó munkaerőpiaci kilátásoknak tudható be. 

Milyen irányban és mértékben fejlődnek a jövőben a felsőoktatáshoz köthető munka-

alapú képzések, ugyanis egyre inkább nyilvánvalóvá válnak a munkaalapú képzések elő-

nyei a munkaerőpiacon, azaz sokkal nagyobb azok elhelyezkedési lehetősége, akik ilyen 

típusú képzésben vettek részt, hiszen a képzés felerősíti a szakmai identitást is.  

A leendő hallgatók gyakran nem tudják eldönteni, hogy a felsőfokú képzést, vagy pedig 

a felsőoktatási intézmény által kínált szakképzést válasszák. Gyakran előfordul, hogy a 

felsőoktatásban megszerezhető szakképzési programot egyfajta ugródeszkának tekintik 

azok, akik nem jutottak be a tényleges felsőoktatásba, azonban van egy olyan réteg is, 

akiket a magasabb szintű, akadémiai jellegű oktatás nem vonz. (11.) 

Az Európai Unió prioritásai a szakképzésre vonatkozóan (2015-2020) 

a.A Bruges-i Kommuniké 

A Bruges-i Kommunikét (Bruges Communiqué) 2010-ben fogadták el, és számos 

intézkedést foganatosított az európai szakképzés minőségének javítására. Célja az volt, 

hogy a munkaerőpiac számára minél adaptívabb, modernebb és vonzóbbá tegye a képzést, 

ezzel elősegítve a munkába állást, a gazdasági növekedést, valamint a társadalmi kohéziót. 

A Kommuniké intézkedései által a hallgatók a legmagasabb színvonalú képzést kapják. 

Az intézkedések a következő évtized modern és vonzó szakképzésének vízióját vetítik 

előre, így például azt, hogy bármely életkorban maximális módon elérhető legyen mindenki 

számára a képzés, lehetőséget nyújtanak a tanulmányok külföldön történő elvégzéséhez, 

ami által nemcsak a hallgatók nyelvtudása, hanem a magabiztosságuk és az alkalmazkodó-

képességük is jelentősen javulhat, magasabb színvonalú képzéseket biztosítanak, a hátrá-

nyos helyzetű emberek részére hatékonyabb inklúziót kívánnak elérni, va lamint azt is sze-

retnék biztosítani, hogy könnyebben hozzáférhessenek a képzésekhez, és végül, de nem 

utolsó sorban a kreatív, innovatív és vállalkozói szellemű gondolkodásmódot kívánják fej-

leszteni (12.) 

b. A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége 

Komoly problémát jelent a fiatalok munkába állása, ezért az Európai Unió Tanácsa kiemelt 

figyelmet fordít a munkahelyi tapasztalatok megszerzésére, arra, hogy a fiatalok már az ok-

tatás keretein belül megismerkedhessenek a különféle szakmákkal. Ennek okán 2013. július 

2.-án Lipcsében létrehozták a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetségét 

(European Alliance for Apprenticeships), amelyet az EU elnöksége, az Európai Bizottság és 

az európai szociális partnerek együttes nyilatkozatukkal hagytak jóvá. A szövetség igen szer-

teágazóan fogja össze a különféle stakeholdereket, egy multi-stakeholder szervezet, amelynek 
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célja, hogy egész Európában előmozdítsa a hatékony, tanulószerződéses gyakorlati képzési 

rendszereket és kezdeményezéseket. A fiatalkorú munkanélküliség leküzdése érdekében az 

elkötelezett cégek segítenek a fiataloknak elsajátítani azokat a készségeket és kulcskompe-

tenciákat, amelyek segítségével könnyebben munkába állhatnak (13.). 

c. A Rigai csúcstalálkozó 

2015. június 22.-én Rigában a tagállamok miniszterei megújították a Koppenhágai folya-

mat alaptételeit, miszerint a szakképzést minőségileg javítani kell, valamint azt, hogy a 

szakképzés általános elfogadottsága, a képzésben elfoglalt helye emelkedjen. A résztvevők 

a 2015 és 2020 közötti időszakra 5 főbb irányvonalat jelöltek ki, az alábbiak szerint:  

− Mindenféle munkaalapú tanulás elősegítése, különös tekintettel a szakmai gyakor-

latra. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a szakképzés aktorainak, azaz a szociális part-

nereknek, a cégeknek, a kamaráknak és a szakképzést nyújtó szervezeteknek a haté-

kony részvétele. Az innováció és a vállalkozói szellem ösztönzése szintén fontos 

feladat. 

− A szakképzés minőségbiztosítási rendszerének a további fejlesztése, összhangban  az 

Európai Unió szakképzésre vonatkozó minőségbiztosítási ajánlásaival; 

− Célja egy rugalmasabb és átjárhatóbb rendszer kialakítása, amelyen keresztül növel-

hető mind a szakképzéshez, mind a többi képesítéshez való hozzáférés. Ennek meg-

valósítása érdekében egy hatékony és integrált tanácsadói szolgáltatás létrehozását 

szeretnék, valamint azt, hogy mind az iskolarendszeren belüli, mind az iskolarend-

szeren kívüli oktatás validációja rendelkezésre álljon.  

− A szakképzési tantervekben felsorolt kulcskompetenciák további megerősítése és ha-

tékonyabb lehetőségek biztosítása ahhoz, hogy ezeket a készségeket mind a szakmai 

alapképzés, mind pedig a szakmai továbbképzés során el lehessen sajátítani, vagy 

fejleszteni; 

− A szakképzésben résztvevő tanárok, oktatók és mentorok számára biztosítan i kell 

mind a kezdeti, mind a folyamatos szakképzés során a fejlődési lehetőséget (14.).  

A szakképzés várható trendjei Európában 

Szükséges leszögezni, hogy a szakképzés szerepe, helyzete, értékei és előnyei minden eset-

ben az adott ország sajátosságaitól függenek. Az is fontos szempont, hogy nem mindegyik 

résztvevő ország indult ugyanabból a pozícióból, azaz egyes országoknak az elejétől kellett 

kezdeniük, kialakítaniuk a rendszert, míg másoknak „csak” meg kellett erősíteniük a szak-

képzés szerepét és relevanciáját. Ezek a megállapítások nemcsak a tagországokra, hanem 

a tagjelölt országokra is érvényesek (15). 

Várható, hogy a szakképzés az európai értékeket, a demokratikus polgári tudatot meg-

erősíti, és nemcsak a jelenleg a piacon lévő szakmákra készíti fel a hallgatókat, hanem a 

jövőben keletkező szakmákra és elvárásokra is. Így az alapképességek, az általános, a soft, 

a transzverzális és a szakmai kompetenciák egyfajta keverékét fogja biztosítani a szakkép-

zésben résztvevők számára. Ezzel egyidejűleg a képzési  kínálat egyre inkább összemosó-

dik, köszönhetően annak, hogy a szakképzés, az általános oktatás, a felsőoktatási szakkép-

zés és a felsőoktatás közötti határok egyre inkább elmosódnak az intézményi profilok, a 

célcsoportok, a tantervek és a tanulási környezet tekintetében. A munkavállalók élethosszig 

tartó tanulása elvárás, így az az egyoldalú kapcsolat, amely a szakképzés és a munkaerő -

piac között létezik, várhatóan oda-vissza kapcsolattá alakul át, vagyis egy folyamatos 

feedback fog megvalósulni, ami segítségével a munkaerő-kereslet és a munkaerő kínálat 

összehangolása megvalósulhat. Ennek megvalósulása érdekében a tagországoknak ki kell 
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alakítaniuk egy kereslet tolta, gyakorlatorientált, rugalmas és alkalmazkodásra képes szak-

képzési politikát és rendszert. Mivel a technológiák és a munkahelyek változása gyorsabb 

ütemben zajlik, mint arra az oktatási rendszerek reagálni tudnak, a szakképzési rendszerek-

nek képeseknek kell lenniük arra, hogy gyorsan és rugalmasan tudjanak reagálni az új és 

magasabb szintű képességek biztosítására, és ez minőségileg is megfeleljen az elvárásoknak. 

Ehhez pedig erős irányításra van szükség a stakeholderek, a szociális partnerek, a munkálta-

tók és a szakszervezetek részéről, ami az egyre szorosabb együttműködést sürgeti. A tanulási 

folyamat elősegítéséhez szükség van új, technológia-alapú oktatási eszközökre és progra-

mokra, így kiemelkedően fontos az innováció és a hatékonyság ebben a tekintetben. A végső 

cél pedig az Európai Unió versenyképességének, innovációjának, növekedésének, valamint 

a társadalmi kohéziónak az elősegítése és elérése (16). 
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