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A hatA hatááron tron túúli magyar felsli magyar felsııoktatoktatáás s 
problprobléémmáái, kihi, kihíívváásaisai

9090--es es éévek fvek fııbb jellemzbb jellemzııii

•Demográfiai csökkenés

•Jogszabályi átalakulás

•Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója

•Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

•Felsıoktatási expanzió (aminek része a felsıoktatási 
migráció is)
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MagyarorszMagyarorszáágon tanulgon tanulóó
hathatááron tron túúli magyar hallgatli magyar hallgatóókk

(Forr(Forráás: OKM)s: OKM)

12 21215 45911 61815 110Összes külföldi 
állampolgár

5184817051958458Összes határon túli 
(szomszédos) országból 
származó hallgató

12311418Szlovénia

136146158170Horvátország

85813728921475Ukrajna

86013107651205Szerbia

1604217816332296Szlovákia

1714313317333294Románia

NappaliÖsszesNappaliÖsszes

2007–20082006–2007Állampolgárság szerinti 
ország

A hatA hatááron tron túúli magyar oktatli magyar oktatáás s 
nnééhháány ny ááltalltaláános jellegzetessnos jellegzetesséégege

�� az az ááltalltaláános iskolnos iskoláában a legmagasabb a magyar nyelven ban a legmagasabb a magyar nyelven 
tanultanulóók ark aráányanya

�� a felsa felsııfokfokúú kkéépzpzéésben alacsonyabb a magyar nyelven sben alacsonyabb a magyar nyelven 
vvéégzettek argzettek aráányanya

�� szakkszakkéépzpzéésben elssben elsıısorban tsorban tööbbsbbséégi nyelven lehet rgi nyelven lehet réészt szt 
venni venni 

�� kisebbskisebbséégi gi „„elitizmuselitizmus””: : éérettsrettséégit adgit adóó terterüületek letek 
felfeléértrtéékelkeléése, szakkse, szakkéépzpzéés les leéértrtéékelkelııddéésese

�� felsfelsııfokfokúú vvéégzettsgzettsééggőőek kek köörréében: pedagben: pedagóógusok tgusok túúlslsúúlya, lya, 
informatika, eginformatika, egéészsszsééggüügyi tergyi terüületek alacsony szintjeletek alacsony szintje

�� felsfelsııoktatoktatáási migrsi migráácicióó
�� kibontakozkibontakozóó felnfelnııttkttkéépzpzééss
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Magyar nyelven (is) oktatMagyar nyelven (is) oktatóó
fontosabb felsfontosabb felsııfokfokúú intintéézmzméények nyek --

RomRomáánia nia 
�� BabeBabeşş--BolyaiBolyai TudmTudmáányegyetemnyegyetem –– KolozsvKolozsváár (r (éés s 

ttööbb kihelyezett tagozat)bb kihelyezett tagozat)
�� SapientiaSapientia--ErdErdéélyi Magyar Tudomlyi Magyar Tudomáányegyetem nyegyetem ––

KolozsvKolozsváár, Marosvr, Marosváássáárhely, Csrhely, Csííkszeredakszereda
�� Partium KeresztPartium Keresztéény Egyetem ny Egyetem –– NagyvNagyvááradrad
�� Orvosi Orvosi éés Gys Gyóógyszergyszeréészeti Egyetem szeti Egyetem ––

MarosvMarosváássáárhelyrhely
�� SzentgySzentgyöörgyi Istvrgyi Istváán Szn Szíínmnmőővvéészeti Egyetem szeti Egyetem --

MarosvMarosváássáárhelyrhely

Magyar nyelven (is) oktatMagyar nyelven (is) oktatóó
fontosabb felsfontosabb felsııfokfokúú intintéézmzméények nyek --

SzlovSzlováákiakia

�� Nyitrai Konstantin Egyetem, KNyitrai Konstantin Egyetem, Köözzéépp--eureuróópai pai 
TanulmTanulmáányi Karnyi Kar

�� Selye JSelye Jáános Egyetem nos Egyetem –– KomKomááromrom
�� BBéél Ml Máátytyáás Egyetem Filols Egyetem Filolóógia Kar gia Kar ––

BesztercebBesztercebáányanya



4

Magyar nyelven (is) oktatMagyar nyelven (is) oktatóó
fontosabb felsfontosabb felsııfokfokúú intintéézmzméények nyek ––

Ukrajna, KUkrajna, Káárprpáátaljatalja

�� II. RII. Ráákkóóczi Ferenc Kczi Ferenc Káárprpáátaljai Magyar taljai Magyar 
FFııiskola iskola –– BeregszBeregszáászsz

�� UngvUngváári Nemzeti Egyetem Humri Nemzeti Egyetem Humáán n éés s 
TermTerméészettudomszettudomáányi Karnyi Kar

�� MunkMunkáácsi csi ÁÁllami Egyetem llami Egyetem –– HumHumáánn--
PedagPedagóógiaigiai FFııiskolaiskola

Magyar nyelven (is) oktatMagyar nyelven (is) oktatóó
fontosabb felsfontosabb felsııfokfokúú intintéézmzméények nyek ––

Szerbia, VajdasSzerbia, Vajdasáágg
�� ÚÚjvidjvidééki Egyetemki Egyetem

�� Magyar Nyelv Magyar Nyelv éés Irodalom Tanszs Irodalom Tanszéékk
�� Magyar TannyelvMagyar Tannyelvőő TanTanííttóókkéépzpzıı Kar Kar 

(Szabadka)(Szabadka)
�� KKöözgazdaszgazdasáági gi éés s ÉÉppííttıımméérnrnööki Kar (Szabadka)ki Kar (Szabadka)

�� ÚÚjvidjvidééki Mki Mőővvéészeti Akadszeti Akadéémiamia
�� Szabadkai MSzabadkai Mőőszaki Fszaki Fııiskolaiskola
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Magyar nyelven (is) oktatMagyar nyelven (is) oktatóó
fontosabb felsfontosabb felsııfokfokúú intintéézmzméények nyek ––
HorvHorváátorsztorszáág, Szlovg, Szlovéénia, Ausztriania, Ausztria

�� EszEszééki Josip ki Josip JurajJuraj StrossmayerStrossmayer Egyetem Egyetem ––
Magyar LektorMagyar Lektoráátustus

�� Maribori EgyetemMaribori Egyetem
�� BBéécsi Egyetemen csi Egyetemen -- HungarolHungarolóógiagia

HatHatááron tron túúli magyar li magyar 
felsfelsııoktatoktatáás s „„klasszikusklasszikus””

kihkihíívváásaisai

�� OktatOktatóóii--kutatkutatóói uti utáánpnpóótltlááss
�� A rA réészarszaráányny--szindrszindróómama

�� Magyar nyelvMagyar nyelvőő szakirodalomszakirodalom
�� KutatKutatáási stratsi stratéégia (higia (hiáánya)nya)
�� KKéépzpzéés/kutats/kutatáás finanszs finanszíírozrozáásasa
�� HHááttttéérintrintéézmzméények lnyek lééte te éés sts stáátusatusa
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HatHatááron tron túúli magyar li magyar 
felsfelsııoktatoktatáás s úúj kihj kihíívváásai sai –– 1.1.

�� EltEltöömegesedmegesedééss
�� FelsFelsııoktatoktatáási piacsi piac

�� magyarmagyar--magyar, magyarmagyar, magyar--ttööbbsbbséégi konkurenciagi konkurencia
�� áállamillami--magmagáánszfnszfééra kra köölcslcsöönhatnhatáásasa
�� oktatoktatáási migrsi migráácicióó
�� EUEU--s lehets lehetıısséégekgek

�� TTáársadalmi bersadalmi beáágyazgyazóóddáás ks kéérdrdéése se 
�� Magyar nyelv stMagyar nyelv stáátusa inttusa intéézmzméényen belnyen belüüll
�� KKéétnyelvtnyelvőősséég kg kéérdrdéésese
�� VVéégzgzııssöök k ututáánknköövetvetéésese

HatHatááron tron túúli magyar li magyar 
felsfelsııoktatoktatáás s úúj kihj kihíívváásai sai –– 2.2.

�� ÚÚj tj tíípuspusúú felsfelsııoktatoktatáási szolgsi szolgááltatltatáások (piaci sok (piaci 
alapalapúú szolgszolgááltatltatáások, felnsok, felnııttkttkéépzpzéés)s)

�� EgyEgyüüttmttmőőkkööddéési ksi kéészsszséégek, hgek, háállóózati kihzati kihíívváásoksok
�� AkkreditAkkreditáácicióós elvs elváárráásoksok
�� Szervezeti Szervezeti éélet, menedzsmentlet, menedzsment
�� InfrastruktInfrastruktúúra meghaladra meghaladáásasa

�� MagyarorszMagyarorszáági tgi táámogatmogatáási rendszer szerepesi rendszer szerepe
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KihKihíívváások a bolognai sok a bolognai 
folyamatok tfolyamatok tüükrkréébenben

�� Bolognai folyamat:Bolognai folyamat:
�� laza nemzetklaza nemzetköözi keretzi keret
�� EurEuróópai Felspai Felsııoktatoktatáási Tsi Téérsrséég kialakg kialakííttáásasa
�� felsfelsııoktatoktatáási reformok gysi reformok győőjtjtııneve, narratneve, narratíívváájaja
�� gyakran csak gyakran csak üürrüügy nemzeti oktatgy nemzeti oktatááspolitikai spolitikai 

ambambíícicióók megvalk megvalóóssííttáássáárara
�� intintéézmzméényi stratnyi stratéégigiáák, oktatk, oktatóói munka i munka 

ááttéértrtéékelkeléésese

Korábbi tanulmányok elismerése

Tanulmányi eredmények és (kimeneti) 
kompetenciák

Új típusú szolgáltatások Életen át tartó tanulás (LLL)

Felsıoktatás társadalmi beágyazódása
Részben: Magyar nyelv státusa

Foglalkoztathatóság

Hálózati kihívások, együttmőködési 
készségek
Részben: Képzés, kutatás finanszírozása
Részben: Kutatási stratégia hiánya

Attraktivitás

Képesítések átfogó kerete

Kétciklusú rendszerre való átállás, 
akkreditáció

Két- (három) ciklusú képzés

Részben: AkkreditációMinıségbiztosítás

Részben: Oktatói-kutatói utánpótlásDiplomák és tanulmányi idıszakok 
elismerése

Részben: Konkurencia a felsıoktatásban
Részben: Felsıoktatás eltömegesedése

Mobilitás

„Kárpát-medencei magyar felsıoktatási 
térség”

Európai Felsıoktatási Térség 
kulcsfogalmai
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NNééhháány ny öösszegzsszegzıı javaslat javaslat –– 1.1.

�� a kisebbsa kisebbséégi felsgi felsııoktatoktatáás politikai s politikai 
varvaráázstalanzstalanííttáássáárara valvalóó ttöörekvrekvééss
�� KKíísséérlet a (magyarrlet a (magyar--magyar, anyaorszmagyar, anyaorszáági gi 

magyar magyar –– kisebbskisebbséégi magyar, tgi magyar, tööbbsbbséégigi--
kisebbskisebbséégi) politikai ergi) politikai erııterek elhagyterek elhagyáássáárara

�� a felsa felsııoktatoktatáás autons autonóóm, szakmai m, szakmai 
mmőőkkööddéésséének kibontakoztatnek kibontakoztatáása sa 

�� a kisebbsa kisebbséégi elitizmus gi elitizmus öörrööksksééggéével valvel valóó
szembenszembenéézzéés s 

NNééhháány ny öösszegzsszegzıı javaslat javaslat –– 2.2.

�� az expanziaz expanzióó úúj kihj kihíívváásaira valsaira valóó
tudatosabb felktudatosabb felkéészszüüllééss

�� úúj tj tíípuspusúú szolgszolgááltatltatáások vsok váállalllaláásasa
�� vváállalkozllalkozóói szemli szemléélet tlet téérhrhóóddííttáásasa
�� kompetencia alapkompetencia alapúú kkéépzpzééseksek
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NNééhháány ny öösszegzsszegzıı javaslat javaslat –– 3.3.

�� intintéézmzméényi stratnyi stratéégigiáák, menedzsment k, menedzsment 
nagyobb mnagyobb méértrtéékkőő igazodigazodáásasa
�� az euraz euróópai folyamatokhozpai folyamatokhoz
�� regionregionáális egylis együüttmttmőőkkööddéések sek 

ererııssííttéése, tse, táámogatmogatáásasa

NNééhháány ny öösszegzsszegzıı javaslat javaslat –– 4.4.

�� intintéézmzméényterveznytervezéés partnerks partnerköözpontzpontúú
megalapozmegalapozáása:sa:
�� demogrdemográáfiai adatokfiai adatok
�� munkaermunkaerıı--piaci elvpiaci elváárráások sok 
�� a ka köözzéépiskolai dipiskolai diáákok, hallgatkok, hallgatóók k 

opciopcióója, elvja, elváárráásaisai
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KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztelıı
figyelmfigyelmüüket!ket!

pappzapappza@@yahoo.comyahoo.com


