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Motiváció:

⚫Eszterházy Károly Egyetem (EKE)

⚫Szeretnénk PTI MSc-t indítani

⚫Johannes Kepler University (JKU) 

⚫Szeretnének több PTI MSc hallgatót

⚫kettős diploma (double degree) képzés



Az  együttműködés előzményei a Johannes Kepler Egyetemmel:

⚫PhD program

⚫Posztdoktori kutatás

⚫Erasmus+ együttműködés

⚫EFOP projekt



A tervezett PTI MSc két specializációt
tartalmaz:

⚫Szoftvertechnológia

⚫Adattudomány

Nagyon nehéz volt a hazai KKK
előírásait és osztrák szabályokat
összehangolni.

Például Ausztriában létezik fél kredit,
idehaza a képzések kreditértékének
egész számnak kell lennie.

További nehézség volt, hogy a JKU
képzésében nincs törzsanyag, csak
„master” és „minor” specializáció.



Szabályozói 
háttér:

Együttműködési megállapodást kell kötni, amely megfelel 
a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20.§ (6) pontjának:

a) a képzési program felsőoktatási intézmények által közösen
kidolgozott leírását és az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
résztvevő intézmények által elfogadott képzési programot valósítják
meg;

b) a képzés lebonyolításának szabályait, beleértve az egyes
intézményekben eltöltött képzési időt, továbbá a felvételi
követelményeket, a felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos
intézményi feladatokat;

c) a hallgatók tanulmányait érintő alapvető szabályokat, az őket
megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket;

d) azt, hogy közös képzés esetén közös vagy többes oklevél kiadására
kerül sor, közös oklevél esetén csatolva az oklevél mintáját; és

e) a képzéssel felmerülő költségek viselésének megosztását és módját,
a részképzés támogatásának rendjét.



OH-tól kapott 
szempontok:

Konzultáltunk az OH-val, ahol azt tanácsolták, 
hogy ezen pontok teljesülésére ügyeljünk:

 A hallgatónak mindkét intézménybe felvételt kell nyernie.

 A hallgatónak mindkét intézményben rendes hallgatói
jogviszonnyal kell rendelkeznie.

 Oklevelet mindkét intézmény csak a saját maga képzéséről adhat ki.

 A hallgató nem kényszeríthető arra, hogy mobilizálódjon.

 A kettős diplomát adó képzést a kreditelismerés intézménye teszi
lehetővé, mely kölcsönösen történik, rögzíteni kell, mely tárgy
melyik másikkal ekvivalens, ezáltal elismerhető.

 Az Nftv. 49. § (7) bekezdés értelmében a hallgatónak a magyar
intézmény képzésén a KKK-ban előírt krediteknek legalább az 1/3-át
teljesítenie kell.



Intézményi jó gyakorlat:

⚫ kisebb lépésekkel haladva a 
partnerrel nagyobb célok felé,

⚫ az erőforrások racionalizálása, 

⚫ kölcsönösen előnyös 
megoldások kidolgozása

⚫mobilitási programok bevonása



Az együttműködéshez kapcsolódó mobiltás tervek:

⚫Erasmus

⚫CEEPUS Network



Köszönjük a figyelmet

Kontakt információk:

Email: kusper.gabor@uni-eszterhazy.hu

Mobil: 06 20 45 27 531
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