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Bevezető

A	kiemelten	tehetséges	fiatalok	támogatásának	ügye	alapvető	fontosságú	közérdek,	
ami	meghatározó	egy	ország	versenyképességére	nézve.	A	Mathias	Corvinus	Collegi-
um	(MCC)	negyed	évszázada	foglalkozik	tehetséggondozással.	Az	előkészítő	munkát	
követően	1996-ban	mindössze	néhány	diákkal	indult	útjára	a	tehetséggondozási	te-
vékenységünk,	 ami	 2001-ben	 bentlakásos	 kollégiumi	 szolgáltatással	 egészült	 ki.	 A	
Mathias	 Corvinus	 Collegium	 kezdetben	 a	 tehetséges	 középiskolás	 és	 egyetemista	
tanulók	felkarolására	összpontosított,	a	 2000-es	 évektől	kezdődően	azonban	foko-
zatosan	bővült	képzési	kínálatunk,	és	Magyarország	határain	kívül,	a	Kárpát-meden-

ce	 több	 pontján	 is	 megjelent	
az	 MCC.	 Ma	 már	 minden	 kor-
osztálynak	 kínálunk	 fejlődé-
si	 lehetőséget:	 az	 általános	
iskolában,	 a	 középiskolában,	
a	 felsőoktatásban	 tanuló	 te-
hetséges	diákoknak,	de	a	már	
diplomával	 rendelkező	 fiatal	
felnőtteknek	 is	 nyújtunk	 térí-
tésmentes	 képzési	 lehetősé-
get.

Az	 ingyenes	 oktatási	 kurzu-
sokat	 szerteágazó	 szellemi	
műhelymunka	 egészíti	 ki.	
Az	 MCC	 többek	 között	 köny-
veket	 ad	 ki;	 konferenciákat,	
szakmai	 fórumokat	 szervez;	
kutatásokat,	 elemzéseket	
készít;	 nemzetközi	 mobilitá-
si-	 és	 ösztöndíj	 programokat	
koordinál.	Ezeknek	köszönhe-
tően	az	MCC	nemzetközileg	is	
jegyzett	 tudásközponttá	 vált	
Magyarországon.	

A Mathias Corvinus Collegiumról:
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Az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, 
honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogat-
ja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – anyagi, társadalmi és kulturá-
lis helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt saját maguk, 
hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. Az MCC nem 
versenytársa, és nem is alternatívája a közoktatási és a felsőoktatási 
intézményeknek, független azoktól, ugyanakkor képzéseinek köszönhetően 
a diákok a hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni. 

Fontosnak tartjuk, hogy a ffiatalok a legkitűnőbb oktatóktól tanulhas-
sanak, nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamato-
kat, ezzel egyidőben legyenek patrióták, és olyan értékeket, szemlélet-
módot képviseljenek, amelyek a kárpát-medencei magyarság sorsára 
és egész Európa jövőjére nézve előremutatóak egyben meghatározóak.
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Az	 MCC	 Középiskolás	 Programjának	 célja,	 hogy	 a	 középiskolai	 oktatást	 kiegészítő,	
Nyugat-Európában	 már	 régóta	 eredményesen	 működő,	 magas	 színvonalú	 képzé-
si	 formát	 honosítson	 meg.	 Kiemelkedően	 tehetséges	 diákokat	 támogatunk	 abban,	
hogy	a	bennük	rejlő	tehetséget	–	szociokulturális	és	anyagi	helyzetüktől	függetlenül	
–	a	legnevesebb	oktatók	és	tanárok	segítségével	kibontakoztathassák	és	kamatoz-
tathassák.	 Az	 MCC	 elsősorban	 azokat	 a	 Kárpát-medencében	 élő	 diákokat	 szeretné	
megszólítani,	akik	készek	és	képesek	komoly	és	felelősségteljes	munkára,	és	szívesen	
ismerkednének	hasonló	érdeklődésű,	az	ország	más	tájain	élő	kortársaikkal.

Programunk	felkészülési	lehetőséget	biztosít	olyan	diákok	számára,	akik	már	tudják,	
hogy	a	jövőben	a	magyar	közélet	szempontjából	jelentős	alkalmazott	társadalomtu-
dományokkal	kívánnak	foglalkozni.	

E-learning kurzusaink:

•	 Modern kori történelem

•	 Társadalmi tanulmányok

•	 Közgazdaságtan

•	 Nemzetközi kapcsolatok

•	 Pszichológia

•	 Jog

•	 Íráskészség

•	 Academic Writing (angol nyelvű)

•	 Irodalom másképp

Az	 online	 végezhető	 e-learning	 kurzusok	 mellett	 szakmai	 rendezvényeinken,	 verse-
nyeinken	is	képezhetik	magukat	a	diákok.	E	mellett	programunk	fontos	elemei	közé	
tartoznak	 a	 rendszeres	 szakmai,	 és	 közösségi	 programok,	 táborok,	 kirándulások	 is,	
melyek	segítségével	egy	hasonló	gondolkodású	kortárs	közösség	tagjai	 lehetnek	a	
jelentkezők.

A	programban	való	részvétel	a	diákok	számára	költségmentes,	a	jelentkezés	a	Kár-
pátaljai	Középiskolai	Mentorprogram	résztvevői	számára	ezen	az	oldalon	lehetséges	
a	jelentkezési	lap	kitöltésével.

A Középiskolás Programról

https://moodle.mcc.hu/jelentkezes/
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A Mentorprogramról
A	program	által	egy,	a	fiataloktól	fiataloknak	szóló	információhálózat	kiépítésével	se-
gítünk	a	kárpátaljai	diákoknak	tehetségük	kibontakoztatásában.	A	mentorok	a	Mathi-
as	Corvinus	Collegium	egyetemista	diákjai,	illetve	a	Kárpátaljai	Közéleti	Vezetőképző	
alumni	 közösségének	 tagjai.	 Minden	 diákkal	
személyre	szabottan	foglalkozik	egy-egy	men-
tor.	Ezen	felül	a	programban	részt	vevő	fiatalok	
elérik	az	MCC	Középiskolás	Program	e-learning	
rendszerét,	ahova	heti	rendszerességgel	kerül-
nek	 fel	 videóelőadások,	 valamint	 középiskolá-
sok	számára	hasznos	szakirodalmak.	

A program az alábbi elemekből épül fel:
• lehetőségek feltérképezése (ösztöndíjak, aktuális pályázati lehetőségek, ta-

nulmányi versenyek stb.)
• pályaorientáció (ukrajnai és magyarországi felsőoktatási rendszer ismerte-

tése, felsőoktatási intézmények, képzési programok, egyéb továbbtanulási kér-
dések)
• e-learning rendszer (érdeklődésük alapján kilenc különböző tudományterü-

letre nyerhetnek betekintést a középiskolások a felsőoktatási jelentkezés előtt)

A	képzés	ingyenes	és	online	kapcsolattartásra	épül.	Ezen	felül	három	személyes	ta-
lálkozót	 szervezünk,	 amelyeken	 a	 résztvevők	
megismerkedhetnek	 a	 mentorokkal,	 kész-
ségfejlesztő	 tréningeken	 vehetnek	 részt,	 va-
lamint	 további	 pályaorientációs	 tanácsokat	
kaphatnak.	Ezeken	az	eseményeken	a	részvé-
tel	kötelező;	a	programtagok	utazási,	szállás-	
és	étkezési	költségeit	megtérítjük.

A	programba	bekerülők	az	érdeklődésük	és	motivációik	alapján	a	hozzájuk	leginkább	
illő	mentorhoz	kerülnek	a	kiválasztást	követően.

A	mentor	segít	eligazodni	az	ukrajnai	és	magyarországi	felsőoktatási	rendszer	sa-
játosságaiban	–	a	felvételi	követelményektől	a	képzési	lehetőségeken	át	az	egyéb	
tanulmányi	kérdésekig.	Segítséget	kérhetsz	tőle,	ha	ösztöndíjra	pályáznál,	tanulmá-
nyi	 versenyen	 indulnál	 vagy	 iskolán	 kívüli	 képzésre	 jelentkeznél.	 A	 mentorod	 ezen	
kívül	személyes	beszélgetések	keretei	közt	segít	neked	az	optimális	továbbtanulási	
döntés	meghozatalában.
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A felsőoktatás haszna
Amikor	a	középiskolai	tanulmányok	végének	közeledtével	arról	kezdünk	gondolkodni,	
hogy	mi	a	jobb	döntés:	 jelentkezni	a	felsőoktatásba	és	diplomát	szerezni,	vagy	in-
kább	gyorsan	szakmát	szerezni,	munkába	állni,	akkor	a	szülők,	a	rokonság	részéről	
gyakran	elhangzik,	hogy	legyen	egy	jó	szakmánk,	munkahelyünk,	hogy	ezáltal	megle-
gyen	az	alap,	a	biztonság	az	élet	önálló	megkezdéséhez.	Érdemes	azonban	átgondol-
ni	azokat	a	szempontokat	is,	amelyek	a	felsőoktatási	tanulmányok	megkezdésével	
kapcsolatban	merülhetnek	fel.

Az új, a szakértői tudás szerepe 
A	 mai	 gyorsan	 változó,	 a	 technológiai	 fejlődésben	 szédületes	 iramot	 diktáló	 világ-
ban	 úgy	 érezhetjük,	 nem	 lehet	 lépést	 tartani,	 olyan	 mennyiségű	 új	 tudásra	 van	
szükség,	 amely	 befogadhatatlan,	 ráadásul	 a	 tanulással	 megszerzett	 tudás	 szinte	
azonnal	elavul;	folyamatossá	válik	a	versenyfutás	a	felszínen	maradásért.	Valóban,	
az	úgynevezett	enciklopédikus	tudás,	a	tudni,	mit?	kérdésre	válaszoló	tudáselemek	
mennyisége	átfoghatatlan.	Esélyünk	sincs	sokoldalúan	tájékozott,	kicsit	azért	min-
denhez	értő,	klasszikus	műveltséggel	rendelkező	értelmiségivé	válni.	De	ez	talán	nem	
is	aktuális.	Az	emberiség	az	enciklopédikus	tudást	már	nem	fejben	tárolja,	kihelyezte	
azt	 külső	 memóriába	 és	 szinte	 korlátlan	 hozzáférést	 biztosít	 ezekhez	 a	 tárolókhoz	
mindenki	számára.	Korábban,	kisebb	méretekben,	a	könyvek,	majd	a	könyvtárak	töl-
tötték	be	ezt	a	szerepet,	ma	az	internet	ennek	fő	
felülete,	amelyen	keresztül	könnyedén	elérhetünk	
minden	 információt,	 amire	 épp	 szükségünk	 van.	
A felsőoktatásban ezért ma már nem is az a cél, 
hogy memorizálásban versenyre keljünk a szuper-
számítógépekkel; hanem az, hogy egy-egy szak-
területen megtanuljuk azokat a gondolkodásbeli 
mesterfogásokat, amelyekkel a naponta előálló új 
helyzeteket, eddig még ismeretlen problémákat 
szakszerűen meg tudjuk oldani. Minden	 szakmá-
nak,	tudományterületnek	megvan	a	maga	sajátos	
gondolkodásmódja,	ahogyan	felosztja	és	definiálja	
a	 világot	 maga	 körül,	 ahogyan	 felismeri	 és	 azonosítja	 a	 problémákat,	 és	 ahogyan	
megoldja	 ezeket	 a	 maga	 sajátos	 eszközeivel.	 Ez	 a	 tudni,	 hogyan?	 kérdése.	 Ennek	
részévé	vált	az	is,	hogy	egy	szakterület	képviselője	hol,	milyen	módszerekkel	és	tech-
nikákkal	keresi	meg	a	számára	releváns	információt	és	adatot	a	világ	nagy	tárhelye-
iben.	A	felsőoktatás	ezt	a	szakmai	felkészültséget	segíti	megszerezni.
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A felsőoktatás haszna
Szakterületen túlnyúló kapcsolatrendszer
A	felsőoktatásban	a	későbbiekben	jól	hasznosítható	kapcsolatrendszerre	lehet	szert	
tenni.	Már	nem	évfolyamonként	és	osztályonként	tagolódik	a	diákság,	hanem	kever-
ten,	 különböző	 előadásokon	 és	 szemináriumokon	
eltérő	összetételű	hallgatói	kör	vesz	részt,	sokszor	
nemcsak	más	évfolyamom,	hanem	más	szakterü-
leten	 tanulók	 is,	 vegyesen.	 A	 kollégiumokban	 ez	
a	 kevertség	 méginkább	 jellemző.	 A	 tanárok,	 pro-
fesszorok	 többségével	 is	 sokkal	 közvetlenebb	 a	
mindennapi	kapcsolat.	Mindez	azt	segíti	elő,	hogy	
néhány	évnyi	tanulás	végére	olyan	sokszínű	baráti,	 ismeretségi	hálónk	 jöjjön	 létre,	
amelyben	 magas	 a	 szaktudás	 szintje,	 amelynek	 szinte	 minden	 tagja	 izgalmas,	 ér-
dekes	munkát	fog	végezni,	és	amely	sokszor	segít	majd	bennünket	későbbi	életünk	
során:	 jó	 munkahelyet	 találni,	 különleges	 szakmai	 problémákra	 újszerű	 válaszokat	
találni,	képességeinket	továbbfejleszteni.	Ez	olyan	értékes	lehet,	hogy	vannak,	akik	
csak	e	kapcsolati	háló	kiépítése	érdekében	mennek	egyetemre.	

Munkavállalási előnyök

A	 kevésbé	 tájékozottak	 gyakorta	 emlegetik,	 hogy	 a	 felsőoktatási	 tanulmányok	 fe-
leslegesen	 elpazarolt	 évek,	 nem	 kell	 annyi	 diplomás	 a	 világnak,	 a	 végzett	 diplo-
mások	 munkanélküliekké	 válnak	 vagy	 diplomát	 nem	 is	 igénylő	 munkát	 fognak	 vé-
gezni,	 ezért	 elpocsékolt	 idő	 és	 pénz	 tanulni.	 Nos,	 szinte	 az	 egész	 világon	 ennek	
éppen	 az	 ellenkezőjét	 mutatják	 a	 munkaügyi	 adatok,	 a	 diplomások	 életpályáját	
követő	 felmérések.	 A	 diplomások	 egész	 további	 életük	 során	 jóval	 kevesebb	 ide-
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ig	 lesznek	 –	 ha	 egyáltalán	 –	 munkanélküliek,	 jobb	 munkavégzési	 körülmények	 kö-
zött	 dolgoznak,	 jóval	 magasabb	 a	 jövedelmük,	 kevesebbet	 betegek,	 tovább	 élnek.		
A	 magyar	 diploma	 egyéni	 megtérülése	 rátája	 a	 világon	 az	 egyik	 legmagasabb:	
majdnem	 duplája	 a	 diplomával	 elérhető	 jövedelem	 az	 érettségivel	 megkereshe-
tő	 jövedelemnek.	 Azaz	 a	 diplomaszerzésbe,	 az	 egyetemi	 tanulmányokba	 érdemes	
időt,	 energiát,	 pénzt	 befektetni,	 mert	 hamar	 megtérül	 és	 hosszan	 tartó	 előnyöket	
nyújt.	 Ezt	 sokan	 csak	 évekkel	 a	 középiskola	 után,	 már	 jó	 ideje	 munkában	 ismerik	
csak	fel,	és	nagyon	sok	pénzt	sem	sajnálnak	azért,	hogy	végül	diplomát	szerezzenek.		
Sokszor	munka	mellett,	jelentős	erőfeszítést	téve	érte.

Gondtalan diákélet
Sokan	vonzódnak	az	egyetemi	diákévek	gondtalan,	vidám,	szórakozással	teli	lehető-
ségei	után.	A	fiatal	kortársakkal	együtt	eltöltött	szabadidő,	a	számtalan	szórakozási	
lehetőség,	a	kultúrafogyasztás	és	művelődés	sokszínű	alkalmai	nemcsak	szoros	ba-
rátságokat,	 közeli	 társas	 kapcsolatokat,	 hanem	 egész	 életre	 szóló	 élményeket,	 va-
rázslatos	 néhány	 évet	 hozhatnak.	 Ez	 alatt	 a	 társadalom	 már	 felnőttként	 kezel,	 de	
felelősséget	még	nem	kell	vállalni,	ha	megbotlunk,	nagyobb	következmények	nélkül	
ki	lehet	javítani,	a	felnőttlétet	lehet	próbálgatni.	Önmagunk	felépítésére	is	szolgáló	
időszak	ez.

A szabad kísérletezés és a hibázás lehetősége
A	tanulásban	is	jelen	van	ez	a	könnyűség.	Bár	az	egyetemek	hol	szigorúbb,	hol	kevés-
bé	zord	tanulmányi	követelményeit	és	szabályzatait	be	kell	tartani,	a	szabad	kísérle-
tezésre,	különböző	alternatívák	kipróbálására	is	úgy	van	lehetőség,	hogy	a	hibázás-
nak	még	nincsenek	komoly	következményei.	Kevés	olyan	időszak	adódik	az	életben	
és	hely	a	világban,	amikor	a	hibázás,	a	kísérletezés	nemcsak	megengedett,	de	akár	
el	is	ismerik,	bátorítják.	Ugyan	egyre	több	az	olyan	cég,	amely	hasonló	munkakultúra	
kialakítására	törekszik,	hiszen	egy	szabad	kísérletezést	engedő,	a	hibázást	a	további	
tanulás	 forrásának	 tekintő	 közeg	 (ezt	 nevezik	 vállalkozói	 kultúrának,	 képességnek	
is)	az	innováció	melegágya;	de	azért	a	munkahelyek	többségére	egyelőre	nem	ez	a	
jellemző.	De	érdemes	ezt	is	megtapasztalni,	kitanulni,	a	magunk,	a	személyiségünk	
számára	hol	vannak	a	határok,	azokat	mennyire	tudjuk	átlépni,	mit	engedhetünk	meg	
magunknak.	Az	egyetemi	évek	ezt	is	szolgálják.	

A felsőoktatás haszna



10

A diploma
Mindezekből az előnyökből nemcsak az marad ki, aki inkább munkába áll középis-
kola után, hanem az is, aki ugyan megkezdi az egyetemet, de tanulmányai közben 
teljes állást is vállal, azaz kivonja magát a diákéletből; és az is, aki távoli, akár kivá-
ló egyetemek online kurzusait végzik otthonról, távtanulás formájában: diplomája 
ugyan talán lesz, de sok olyan képessége és tudása nem fejlődik ki, amit csak a 
kortárs tanulói közösségekben lehet megszerezni.

Persze,	lehet	mondani,	hogy	eltöltök	néhány	évet	ebben	a	jó	környezetben,	de	azért	
túl	nagy	erőfeszítést	nem	akarok	tenni,	a	diplomára	végképp	nincs	szükségem.	Vagy	
mégis?

Ha	 már	 bejutottunk	 a	 felsőoktatásba,	 a	 diploma	 megszerzésének	 további	 hasznai	
vannak.

A diploma önértéke
A	diploma	jelző	funkcióval	rendelkezik.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	diploma	azt	üzeni	a	kül-
világnak,	hogy	aki	megszerezte,	az	helyt	tudott	állni,	 teljesíteni	tudta	az	egyetemi	
követelményeket,	eljutott	a	szakmai	tudásnak	és	a	könnyedségnek,	az	önfejlesztésre	
való	 képességnek	 egy	 magasabb	 szintjére.	 És	 sok	 munkaadó,	 szervezet,	 társadal-
mi	csoport	nemcsak	elvárja,	hanem	értékeli	ezt	a	helytállási	képességet,	potenciált	
(szörnyű	szakkifejezéssel:	foglalkoztathatóságot).	Azaz	a	diploma	hordoz	egyfajta	ön-
értéket,	annak	tartalmától	függetlenül	is.

A diplomaszerzés mint társadalmi norma
A	társadalom	iskolázottsági	szintje	folyamatosan	növekedik.	A	70-es	években	nagy	
szó	 volt	 érettségit	 szerezni,	 a	 90-es	 években	 már	 természetes	 elvárássá	 vált	 és	 a	
diplomaszerzés	értékelődött	föl.	Ma	már	egyre	inkább	természetessé	válik	legalább	
az	alapdiploma	(bachelor	végzettség)	megszerzése,	de	látható,	hogy	folyamatosan	
növekszik	a	doktori	fokozatot	szerzők	száma.	Azaz	egy	diplomát	megszerezni	ma	már	
nem	kiváltság,	hanem	norma.
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A diplomások iránti magas kereslet
Mint	korábban	utaltunk	rá,	diplomával	a	zsebünkben	kevésbé	vagyunk	kitéve	a	mun-
kanélküliség	veszélyének.	Nemcsak	azért,	amit	olyan	sokszor	emlegetnek,	hogy	akár	
diplomát	 nem	 igénylő	 állást	 is	 tudunk	 vállalni	 (hiszen	 van	 középiskolai	 végzettsé-
günk);	hanem	főként	azért,	mert	a	gyorsan	változó	világban	olyan	új	szakmák,	fog-
lalkozások,	 feladatok	 jönnek	 létre,	 amelyek	 betöltéséhez,	 elvégzéséhez	 olyan	 felső	
szintű	 tudás	 szükséges,	 amelyet	 leginkább	 az	 egyetemeken	 lehet	 megszerezni.		
A	felsőfokú	végzettség	iránti	igény	az	egész	világon	rendkívül	gyorsan	növekszik,	ma	
már	az	észak-amerikai	és	nyugat-európai	országok	nem	tudják	könnyen	elcsábítani	
a	 dél-amerikai,	 afrikai	 vagy	 távol-keleti	 diplomá-
sokat,	 mert	 őket	 odahaza	 is	 keresik	 és	 magasan	
megfizetik.	Nagy	nemzetközi	agytrösztök	sorra	je-
lentetik	meg	előrejelzéseiket	a	következő	évek,	év-
tizedek	 tudásigényéről,	 és	 mind	 arra	 jutnak,	 hogy	
hiába	nyílnak	új	egyetemek	százai,	ezrei	a	világban,	
hiába	tanulnak	sokmillióval	többen	a	felsőoktatás-
ban,	mint	akár	pár	évvel	korábban,	sajnos	nem	lesz	
elegendő	diplomás,	hogy	a	világ	diplomásokat	váró	
munkahelyeit	 betöltsék.	 Általános	 az	 aggodalom,	
hogy	a	gazdaság	fejlődését,	a	világ	előrehaladását	
fogja	gátolni	az	elegendő	számú	diplomás	szakem-
ber	hiánya.

A diploma
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Természetesen	a	diplomások	iránti	igény	időben,	szakterületenként	és	földrajzi	régiók	
szerint	is	eltérő	lehet,	ezért	helyi	szinten	érdemes	tájékozódni	arról,	hogy	most	ho-
gyan	is	áll	a	kereslet.	Bár	az	is	igaz,	hogy	e	téren	az	előrejelzések	eléggé	pontatlanok.	
Pár	év	múlva	olyan	foglalkozások	tucatjaiba	keresik	majd	a	szakembereket,	amelyek	
ma	még	nem	is	léteznek.

A diplomások magasabb jövedelme
A	diplomások	munkájukkal	jóval	nagyobb	hozzáadott	értéket	nyújtanak	munkaadójuk	
számára,	 mint	 a	 nem	 diplomás	 munkavállalók.	 A	 munkaadók	 ezt	 magasabb	 bérrel	
fejezik	ki	és	honorálják.	A	világon	szinte	mindenütt	(jóval)	magasabb	a	diplomások	
jövedelme.	Ráadásul	az	a	körülmény,	hogy	jónéhány	szakmában	a	magas	kereslet-
hez	képest	kevés	a	rendelkezésre	álló	diplomás,	felfelé	hajtja	a	diplomások	elérhető	
jövedelmét.

A diploma
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Mérlegelendő szempontok
Az	 Európai	 Unió	 felé	 nyitó	 ukrán	 felsőoktatás-politika	 intézkedései,	 mint	 például	 a	
Bolognai-rendszerhez	történő	csatlakozás	2005-ben,	a	felsőoktatásban	folyó	képzé-
sek	megosztása	alapképzésre	(bakalavr)	és	mesterképzésre	(magiszter),	az	európai	
kreditrendszer	(ECTS)	bevezetése,	az	ukrán	felsőoktatást	szerkezetileg	a	magyar	és	
a	 többi,	 az	 Európai	 Felsőoktatási	 Térségbe	 tartozó	 ország	 felsőoktatásához	 tették	
hasonlóvá.	

Bár sokan Magyarországon teszik le az érettségi vizsgákat, fontos tudni, hogy a 
középiskola végén leteendő ukrán kiemelt központi vizsgát is az érettségivel egyen-
értékűnek fogadják el a magyar felsőoktatási felvételi eljárás során. Sőt, a szak-
képesítő bizonyítványt is, amelyben fel van tüntetve, hogy megfelel egy teljes 
középfokú végzettségnek, elfogadja a magyar felvételi rendszer (ami	elektronikusan	
történik	a	Felvi-n	keresztül).	

Hol tanuljak tovább?
Egy	 magyar	 felsőoktatási	 intézménybe	 (a	 bajai	 Eötvös	 József	 Főiskola	 és	 egy-két	
magánfőiskola	kivételével	az	egyházi	vagy	felekezeti	tulajdonú,	legtöbbször	teológiai	
képzést	nyújtó	intézmények	a	főiskolák,	a	többi	felsőoktatási	intézményt	–	ahová	a	
kárpátaljai	fiatalok	leginkább	igyekeznek	–	egyetemnek	nevezik,	ezért	a	továbbiakban	
mi	is	így	hivatkozunk	rájuk)	bejutni	az	érettségi	eredmény	alapján	számított	pontok-
kal	nem	nehéz,	évről	évre	a	jelnetkezők	70%-a	felvételt	nyer	valahová.	Vannak	olyan	
helyek	(például	a	budapesti	egyetemek),	ahová	jóval	nehezebb	felvételt	nyerni	a	na-
gyon	 magas	 jelentkési	 arányok	 miatt,	 és	 vannak	 olyan	 szakterületek	 vagy	 képzési	
területek	(például	a	közgazdasági,	jogi,	orvosi,	turisztikai	képzések),	amelyek	szintén	
népszerűek,	így	nagy	a	túljelentkezés.	Egy	Budapesten	kívüli	műszaki,	természettu-

https://www.felvi.hu/
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Mérlegelendő szempontok
dományi,	 agrár,	 bölcsész	 vagy	 pedagógus	 képzésre	 átlagos	 eredménnyel	 is	 szinte	
biztosan	felvételt	lehet	nyerni.	Mivel	mód	van	több	egyetemre	és	több	képzésre	is	je-
lentkezni,	bevett	stratégia	több	képzést	és	több	intézményt	is	feltüntetni	a	központi	
jelentkezési	űrlapon.	

Oda nyerünk felvételt, ahová – a feltüntetés sorrendjében - legelőször megfelelnek 
az elért pontszámaink. Ezért azokat a képzéseket, intézményeket érdemes legelöl 
feltüntetni, ahová a leginkább szeretnénk felvételt nyerni.

A képzések minősége: milyen felsőoktatás vár minket?
Alapképzés:	Mint	Ukrajnában,	Magyarországon	is	úgynevezett	ciklusos	képzési	szer-
kezetben	 tanítanak	 az	 egyetemek:	 először	 alapképzésben	 lehet	 tanulni	 és	 3-4	 év	
alatt	 diplomát	 szerezni	 (ez	 az	 alapdiploma,	 Ukrajnában:	 bakalavr;	 nemzetközi	 elne-
vezéssel:	bachelor,	jelölése	humán	területeken:	BA	[Bachelor	of	Art];	agrár,	műszaki,	
természettudományi	és	orvosi	területeken	BSc	[Bachelor	of	Science]).	Ez	a	diploma	
már	sokféle	foglalkozás	betöltésére	feljogosít.	

Mesterképzés: Mégis	vannak	sokan	–	évről-évre	az	alapdiplomát	megszerzők	mintegy	
negyede	–,	akik	a	következő	ciklusban,	mesterképzésben folytatják	tanulmányaikat.	
Ez	általában	1,5-2	év,	a	végén	mester	diplomát	lehet	szerezni	(Ukrajnában:	magiszter;	
nemzetközi	 elnevezéssel:	 master,	 jelölése	 humán	 területeken:	 MA	 [Master	 of	 Art];	
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agrár,	műszaki,	természettudományi	és	orvosi	területeken	BSc	[Master	of	Science]).	
A	 mester	 diploma	 birtokában	 magasabb	 szaktudást	 igénylő	 foglalkozásokat	 lehet	
betölteni.	

Osztatlan képzés:Vannak	olyan	képzések	(egyes	agrár	és	művészeti	képzések,	orvo-
si	képzések,	 jogászképzés,	építészképzés),	amelyek	úgynevezett	osztatlan	módban	
folynak,	ami	azt	 jelenti,	hogy	nem	tagolódnak	alap-	és	mester	ciklusra,	hanem	kö-
zépiskola	utáni	felvételt	követően	5-6	évig	tartó	folyamatos	tanulással	lehet	mester	
diplomát	szerezni.	

Doktori képzés:	Aki	tudományos	vagy	magas	szintű	kutatói	pályára	készül,	az	a	mes-
terdiploma	megszerzését	követően	doktori képzésre	jelentkezhet,	ahol	2	év	tanítás	
után	doktori	szigorlatot	kell	tenni,	ezután	további	két	év	áll	rendelkezésre	a	doktori	
disszertáció	 elkészítésére	 és	 megvédésére,	 és	 ezzel	 a	 doktori	 cím	 (PhD,	 művészeti	
területen	DLA)	megszerzésére.

Felsőoktatási szakképzés:	Aki	úgy	gondolja,	hogy	számára	leginkább	valamilyen	rövi-
debb	szakmaorientált	képzés	lenne	vonzó,	és	nem	egy	alapképzés,	az	jelentkezhet	az	
érettségire épülő felsőoktatási szakképzésekre	is.	Ez	két	éves	képzés,	amely	szintén	
egyetemeken	érhető	el	és	szakmai	felkészítést	nyújt.	Nem	ad	felsőfokú	végzettséget	
sem	diplomát,	de	aki	közben	kedvet	kap	a	továbbtanulásra	ugyanazon	a	szakterü-
leten,	az	úgy	léphet	tovább	alapképzésre,	hogy	fél-egy	évet	beszámítanak	az	addigi	
tanulmányokból.	Ezekből	a	képzésekből	azonban	szűkösebb	a	kínálat.

Melyik szakterületet, melyik képzést válasszam?
A	kérdésre	a	válasz	nagyon	egyszerű	és	egyszersmind	bonyolult	is.	Az	egyszerű	vá-
lasz	úgy	hangzik,	hogy	az	elképzelt	életpályára,	szakmára	felkészítő	képzés	választá-
sa	a	kézenfekvő	döntés.	Ám	viszonylag	kevés	az	olyan	fiatal,	aki	17-19	éves	korára	elég	
pontos	 elképzelésekkel	 rendelkezik	 saját	 jövőjéről.	 Sokaknak	 egyáltalán	 nincs	 még	
körvonalazódó	pályaterve	sem.	Ez	egy	természetes	helyzet,	az	életre	való	felkészülés,	
a	 nagy	 döntések	 ideje	 világszerte	 kitolódik	 későbbi	 életkorokra.	 A	 legtöbb	 szakte-
rületen	 vannak	 olyan	 képzések,	 amelyek	 általánosabb	 felkészítést	 nyújtanak,	 ezek	
valamelyikét	érdemes	választani.	Felvételt	nyert	hallgatóként	aztán	az	egyetemen	
belül	nagyon	nagy	szabadsággal	tudunk	tájékozódni	különböző	képzések	kínálatáról,	
szakmai	 irányairól,	 konzultálhatunk	 tanárainkkal,	 felsőbb	 éves	 hallgatótársainkkal,	
részt	vehetünk	más	képzések	előadásain,	kipróbálhatunk	izgalmasnak	tűnő	kurzuso-
kat;	még	másik	egyetemre	is	átmehetünk	úgynevezett	vendéghallgatóként	néhány		
egzotikus	előadásra.	

Mérlegelendő szempontok
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Az	alapképzés	három-négy	éve	alatt	ezen	a	módon	rátalálhatunk	olyan	szakterületekre,		
amelyeket	már	testhez	állónak	érzünk	életünk	további	időszakára.	Az	alapszakot	el-
végezve	ugyanis	átválthatunk	más	szakterületre,	tanulási	irányra,	ha	úgy	látjuk	cél-
szerűnek.

Éppen	azért	választották	két	külön	ciklusra	az	egyetemi	képzések	többségét,	hogy	
ha	valaki	az	alapszakos	tanulmányok	közben	úgy	érzi,	nem	jó	helyen	van,	nem	áll	iga-
zán	hozzá	közel	az	a	szakterület,	amin	elkezdett	tanulni,	az	alapdiploma	után	tudjon	
módosítani,	és	akár	másik	egyetemen,	másik	képzésben	folytatni	felkészülését.	Ha	
nagyon	nagy	az	irányváltás,	akkor	elképzelhető,	hogy	néhány,	alapvető	szaktudást	
nyújtó	alapképzési	kurzust	pótlólag	el	kell	végezni	a	megkezdett	mesterképzés	előtt	
vagy	azzal	párhuzamosan.	

Mindenestre	nem	érdemes	túlzásba	vinni	a	megfelelő	képzés	keresését,	a	„helyes”	vá-
lasztás	 miatti	 aggodalmakat:	
rengeteg	olyan	élmény,	impul-
zus,	információ	fog	érni	minket	
az	egyetemen,	ami	akár	meg-
erősíti,	akár	módosítja	korábbi	
választásunkat.	Sokan	még	az	
alapdiploma	 megszerzésekor	
sem	biztosak	magukban,	mun-
kába	állnak	valahol,	és	esetleg	
csak	 néhány	 év	 munkavégzés	
után	 térnek	 vissza	 az	 egye-
temre	mesterképzésre,	amikor	
már	 világosabban	 körvonala-

zódott	 számukra,	 mivé	 is	 szeretnének	 válni.	 Ezzel	 együtt	 minden	 diplomás	 felnőtt	
azt	tapasztalja	maga	körül,	hogy	munkatársainak	egy	nem	kis	hányada	egész	más	
szakterületen	szerezte	meg	a	diplomáját,	mint	amilyen	foglalkozásban	aztán	dolgo-
zik.	(Ez	egyes	szigorúan	szabályozott	foglalkozásokra	persze	kevéssé	igaz:	orvosként,	
jogászként,	építészként	nem	dolgozhat	valaki	szakirányú	diploma	nélkül.)

A  Felvi  honlapján a szakkereső felületen tájékozódni lehet ar-
ról, hogy az egyes képzések után az elmúlt években milyen főbb fog-
lalkozásokat töltöttek be a megszerzett diplomával, mennyien tanul-
tak tovább, álltak munkába, milyen átlagjövedelemre tettek szert stb.  
Ez az oldal itt található.

Mérlegelendő szempontok

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/  
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Mi az, amire különösen érdemes odaf  igyelni jelent-
kezéskor? Milyen tanácsokat adnál egy idén felvételiző 
diák számára?

Minél hamarabb próbálják átlátni a rendszert és rendszerez-
zék milyen dokumentumokra van szükségük.

Mindenképp érdemes odafigyelni az érettségi és nyelvvizsga követelményekre, 
illetve azokra a lehetőségekre, amelyek a külhoni státuszból erednek: 
középszintű érettségivel rendelkezők egy viszonylag egyszerű vizsgával emelt 
érettségit szerezhetnek, ukrán nyelvvizsga igazolást kérhet az intézménytől 
a diák, és egyéb ilyen apróságok, amik fontosak lehetnek.

A tájékozottság és az összeszedettség a legfontosabb. 
Képben kell lenni a követelményekkel, az érettégik leb-
onyolításának menetével, valamint a határidőkkel. Nem 
szabad utolsó percre hagyni semmit.

A 12 pontos skálán megadott jegyek átvezetésére 100 pontos 
skálára, például egyik évben elfogadták 100%-nak a 10-est, előtte 
lévő évben pedig csak 82%-ot adtak érte.

A fotókat jól ellenőrizze át, amit feltölt, inkább az utolsó 
előtti nap töltse fel a képeket, minthogy mást töltsön fel. 
Időben nyiss Felvi f  iókot!
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Volt esetleg olyan határidő vagy egyéb feltétel, 
amely eltér az ukrajnai felsőoktatási felvételi 
rendszertől, így külön kiemelést érdemel?

Mi okozta a legnagyobb gondot a jelentkezéskor 
kárpátaljaiként?

Ezekről a határidőkről nagyon jó tájékoztatást nyújt az Ok-
tatási Hivatal honlapján, így aki Magyarországon szeretne 
felvételizni, az minden információt megtalál az oldalon.

Szinte minden eltért, a bizonyítványt se akkor osztották ki 
amikor kellett volna.

Abban az esetben ha a ZNO eredmények a megszokott időben kerülnek kihirdetés-
re, akkor nincs különösebb időpont. Viszont, ha ez az eredményhirdetés késik, 
mindenképpen észben kell tartani a hiánypótlási időszak végét. Továbbá f igye-
lembe kell venni, hogy külön kell jelentkezni érettségire, valamint külön a felvire.

Zárva voltak a határok az utolsó pillanatig.

Először nem volt számomra teljesen egyértelmű a felvéte-
li menete, de kis segítséggel hamar tisztázódott bennem a 
dolog, és nehézségek nélkül sikerült jelentkeznem egyetemre.

Az ukrán iratok lefordíttatása, általában elég drágán végzik, és 
elképzelhető kavarodás is ezzel kapcsolatban (például névelírás).
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Zárva voltak a határok az utolsó pillanatig.

Ukrán	felsőoktatási	intézménybe	való	bekerülés	feltétele	az	érettségi	bizonyítvány,	valamint	
az,	hogy	a	jelentkező	rendelkezzen	az	adott	szakhoz	szükséges	tantárgy(ak)ból	érvényes	kül-
ső	 független	 teszt(ek),	 vagyis	 ZNO	 eredményével.	 Az	 ukrajnai	 felsőoktatás	 képzési	 szintjeit	
tekintve	ifjú	szakember	(Molodsij	specialiszt),	alapképzés	(BA/BSc	szint),	valamint	magiszteri	
(MA/MSc)	szintet	különböztet	meg.

•	Ifjú szakember képzési szintre, amely időtartama 6 félév, nappali tagozat-
ra, teljes középfokú végzettség egyidejű megszerzésével, általános iskolai 
végzettség birtokában lehet jelentkezni felvételi vizsgák teljesítésével. 
Ugyanakkor teljes középfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők is fel-
vehetők.

•	Alapképzésre (BA/BSc szint) amely időtartama 8 félév, a teljes középfokú 
végzettséggel rendelkező jelentkezők felvétele a független külső értéke-
lésen, azaz ZNO-n, szerzett eredmények, továbbá a középfokú végzett-
séget igazoló bizonyítvány alapján lehet bekerülni. Második évfolyamra 
alapképzés megszerzése céljából felvehető olyan személy is, akik “ifjú 
szakember” (molodsij specialiszt) végzettséggel rendelkezik.

•	A “Magiszteri” (MA/MSc szint) képzésre, amely képzési ideje 2-4 félév, 
alapképzésben (BA/BSc) végzett személyek vehetők fel felvételi vizsgák 
alapján.	

A	jelentkezők	alapképzések	nappali	és	levelező	tagozatára	középfokú	végzettség	alapján	kizá-
rólag	elektronikus	úton	jelentkezhetnek.	A	kérelem	benyújtása	során	a	felvételizőnek	jelentke-
zési	sorrendet	kell	felállítania	a	kérelmei	között:	elsőbbségi	sorrendet	jelöl	a	kérelmeken,	ahol	
az	“1”	a	legmagasabb	prioritás.	A	felsőoktatásba	való	jelentkezés	ingyenes.	

Az	előtted	álló	ukrajnai	felsőoktatási	lehetőségekről	az	alábbi	oldalon	tudsz	részletesebb	in-
formációkra	szert	tenni	a	régió,	valamint	a	szak	kiválasztásával.

Külső független tesztelés, azaz a ZNO
Ukrajnában	 az	 érettségi	 vizsgák	 lebonyolítása	 központi	 független	 vizsgarendszerben	 (ZNO)	
történik.	Jelentkezni	elektronikus	úton	lehet	a	tesztközpont,	az	Ukrán	Oktatásminőségi	Érté-
kelő	Központ	(Український центр оцінювання якості освіти)	honlapján,	ahol	az	összes	
fontos	információ	elérhető	a	teszteléssel	kapcsolatban.

12	tantárgyból	tehető	érettségi	vizsga:	ukrán	nyelv,	ukrán	nyelv	és	irodalom,	Ukrajna	törté-
nete,	matematika,	biológia,	földrajz,	fizika,	kémia,	angol	nyelv,	spanyol	nyelv,	német	nyelv	és	
francia	nyelv.

Felsőoktatás Ukrajnában

http://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-55-0-0.html
http://testportal.gov.ua
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Egy	vizsgázó	legalább	4	tantárgyból	köteles,	és	legfeljebb	5	tantárgyból	vizsgázhat.	

Kötelező vizsgázni:

•	 ukrán nyelvből (vagy ukrán nyelv és irodalomból) 

•	 matematikából

•	 Ukrajna történetéből 

•	 vagy egy idegen nyelvből, 

•	 illetve egy negyedik szabadon választott tárgyból

A	felsőoktatási	felvételi	során	a	kiválasztott	szakod	követelményeinek	megfelelő	há-
rom	 érettségi	 vizsga	 eredménye	 számít	 be	 a	 felvételi	 pontszámba.	 Például,	 abban	
az	esetben,	ha	pszichológiára	szeretnétek	jelentkezni,	akkor	szükséges	ZNO	vizsgát	
tenni	ukrán	nyelv	és	irodalomból,	biológiából	és	idegen	nyelvből	vagy	matematikából.	

Az	 érettségi	 vizsgák	 minden	 tantárgyból	 csupán	 egy	 írásbeli	 részből	 állnak,	 és	 ál-
talában	május-június	között	kerülnek	megszervezésre.	Fontos	megjegyezni,	hogy	a	
vizsgát	nem	a	saját	iskoládban	kell	írnod,	hanem	amelyikbe	beosztanak	(ez	lehet	más	
településen	is).	 	A	vizsga	teljesítéséhez	szükséges	minimum	pontszám	nem	ismert	
előre,	azt	az	országosan	elért	eredmények	után	számítják	ki	és	teszik	közzé	utólag	
tantárgyanként.	 Az	 eredmények	 általában	 2-3	 hét	 leforgása	 alatt	 megvannak.	 Az	
eredményeket	pedig	a	Українського центру оцінювання	teszi	közé,	valamint	a	
„Моє ЗНО”	applikációban	is	megtekintheted.	A	ZNO-k	eredményeit	100-200	pontig	
terjedő	skálán	értékelik.

Felsőoktatás Ukrajnában
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Ha	szeretnéd	letesztelni	tudásodat	valós	vizsgahelyzetben,	akkor	érdemes	jelentkez-
ned	próba	ZNO-ra,	amelyet	az	 igazi	érettségi	vizsgák	előtt	szerveznek	meg.	Általá-
ban	március	-	április	környékén	kerül	megtartásra,	előzetes	regisztrációhoz	kötött.	A	
vizsgafeladatok	és	a	vizsgák	lebonyolítása	nagyon	hasonlít	az	igazi	ZNO-ra.	A	próba	
ZNO	ugyanakkor	nem	ingyenes,	ellentétben	a	ZNO-val.	Előbbi	ára	körülbelül	130-150	
hrivnyába	kerül.	Amennyiben	mégse	élnél	a	próba	ZNO	lehetőségével,	akkor	az	alábbi	
oldalon	lehetőséged	van	online	gyakorolni	az	eddigi	összes	vizsga	feladatait,	ahol	a	
feladatok	elvégzése	után	az	eredményedet	is	megtudhatod.	

Mielőtt	elkezdtek	készülni	a	ZNO-ra,	fontos,	hogy	ismerkedjetek	meg	az	adott	tárgy	
vizsgakövetelményével,	amit	az	alábbi	oldalon	tehettek	meg.

A	vizsgáról	a	feladatsort	hazavihetitek,	azt	nem	kell	leadni,	csupán	lesz	egy	kitöltendő	
A4-es	formátum,	kockákkal	A-D	válaszlehetőséggel	megadva,	ahova	nektek	csupán	
X-elni	kell.	Fontos,	hogy	arra	amit	leadtok	fel	kell	írni,	majd	a	feladatsoron	található	
számot,	mivel	anélkül	nem	tudnak	beazonosítani	titeket.		a	„Моє ЗНО”	applikáció)

Felsőoktatás Ukrajnában

https://osvita.ua/test/training/
https://osvita.ua/test/training/
https://osvita.ua/test/program_zno/
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Felsőoktatás  
Magyarországon
Mit ér a magyarországi diploma?
Nehéz	 pontosan	 meghatározni,	 hogy	 a	 magyar	 egyetemek	 által	 kiadott	 diplomák	
minőségüket	tekintve	hol	állnak	a	sorban.	Erre	irányuló	felmérések	nincsenek,	nehéz	
is	 lenne	 megfelelő	 kritériumokat	 felállítani	 egy	 ilyen	 összehasonlításhoz.	 Tudomá-
nyos	eredményeket,	egyetemek	egymás	közötti	elismerését	(presztízsét)	alapul	véve	
ugyan	készülnek	rangsorok,	ezek	alapján	meg	szokták	nevezni	a	világ	legjobb	10-50-
100-500	egyetemét,	de	egyrészt	ezekben	a	rangsorokban	csak	a	világ	egyetemeinek	
töredéke	 szerepel,	 másrészt	 a	 rangsorok	 maguk	 is	 inkább	 egy-egy	 sajátos	 szem-
pontra	 fókuszálnak	 –	 ezért	 is	 hoznak	 különböző	 eredményeket	 –,	 harmadrészt	 az	
oktatás	minősége	nem	vagy	kis	arányban	szerepel	bennük.	Mindenesetre	a	magyar	
egyetemek	e	rangsorok	alapján	többnyire	a	közép-európai	egyetemek	középmező-
nyéhez	tartoznak.

A	képzés	minősége	helyett	fontosabb	a	tanulás	eredményességéről	gondolkodni.	Ez	
ugyanis	 sokkal	 inkább	 egy-egy	 hallgatón	 múlik,	 mint	 az	 egyetem	 egészén.	 Persze	
vannak	olyan	egyetemek,	tanszékek,	amelyek	nagy	hangsúlyt	helyeznek	a	hallgatók	
tanulásának	 mindél	 jobb	 támogatására,	 kiváló	 tanulási	 környezet	 biztosítására;	 és	
vannak,	 akik	 ehelyett	 inkább	 az	 oktatók	 szempontjait	 helyezik	 előrébb.	 Ez	 utóbbi	
esetben	is	számtalan	lehetőség	adódik	sokat	tanulni,	kiváló	professzorokkal	szemé-
lyes	beszélgetéseket	folytatni,	diákkörökben	tudományos	munkát	végezni,	szakkol-
légiumokban	további	érdekes	tanulmányokat	végezni,	külföldi	ösztöndíjas	részképzé-
seken	részt	venni,	egyszóval	a	rendelkezésre	álló	egyetemi	környezet	lehetőségeit	
kihasználva	intenzív	önfejlesztést	folytatni.	Azt	szokták	mondani,	hogy	amit	ez	alatt	
az	idő	alatt	nem	olvasol	el,	nem	nézel	meg,	nem	tanulsz	meg,	azt	később	már	nem	
fogod:	a	munkába	állás,	az	önálló	élet	megkezdése,	családalapítás	jó	időre	elvonják	
az	időt,	az	energiát,	a	figyelmet	az	egyetemi	évek	alatt	elszalasztott	(vagy	csak	tar-
talékba	későbbre	félretett)	lehetőségek	pótlásától.
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Végül,	ami	igazán	lényeges:	a	magyar	egyetemeken	megszerzett	diplomákat	az	Euró-
pai	Felsőoktatási	Térség	mind	a	47	országában	elismerik	(és	viszont),	ezért	ha	valaki	
egy	magyar	alapdiploma	birtokában	valamelyik	másik	országban	(akár	Ukrajnában	is)	
folytatná	mester	(vagy	mester	diploma	birtokában	doktori)	tanulmányait,	ezt	minden	
nehézség	nélkül	megteheti	majd.	

És ha valaki Ukrajnában vagy egy harmadik országban szerzi meg a diplomáját, az-
zal további tanulmányokra jelentkezhet a magyar egyetemekre. 

Ilyenkor	ugyan	még	le	kell	folytatni	egy	elismerési	eljárást,	amelyben	igazolják,	hogy	
a	megszerzett	diplomát	akkreditált,	állam	által	is	elismert	egyetem	adta	ki,	és	meg-
felelő	 a	 végzettségi	 szint,	 amit	 tanúsít,	 de	 ez	 szinte	 rutin	 eljárás	 (Egyes	 eseteket	
kivéve,	például	ha	valaki	szakirányú	szakképzésből	 lép	be	az	ukrán	felsőoktatásba,	
akkor	ezt	részben	elismerve	két	év	alatt	szerezhet	bakalavr	fokozatot;	ezt	azonban	
Magyarországon	nem	tudják	alapfokozatnak	elismerni,	mert	nincs	meg	a	minimum	
3	év	felsőfokú	tanulás,	ami	Magyarországon	az	alapfokozat	feltétele).	És	talán	már	
nem	sokáig	lesz	így:	nagy	a	nemzetközi	erőfeszítés	az	európai	felsőoktatási	diplomák	
kölcsönös	és	automatikus	elismerésének	bevezetésére.

Felsőoktatás  
Magyarországon
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Nyelvvizsgák
Könnyen	belátható,	hogy	nyelvtudás	nélkül	nehéz	tanulni,	utazni,	külföldi	tanulmá-
nyokat	végezni,	másik	országban	munkát	vállalni,	vagy	épp	otthonról	külföldi	ügyfe-
leket	kiszolgálni.	És	bár	az	idegennyelv	ismeret	kötelező	előírás,	papíron	is	kevesen	
teljesítik,	a	valós	nyelvtudás	pedig	még	alacsonyabb	szintű.

A	magyarországi	érettségi	tantárgyak	közül	az	egyiknek	idegen	nyelvnek	kell	lennie.	
A	középszintű	idegennyelvi	érettségi	a	alapfokú	nyelvtudás	(A2-B1-es)	követelménye-
inek	felel	meg;	ugyanakkor	a	sikeres	érettségi	alapján	nem	állítják	ki	a	nyelvvizsga-bi-
zonyítványt.	 Ha	 valaki	 emelt	 szinten	 teljesíti	 idegen	 nyelvből	 az	 írásbeli	 és	 szóbeli	
érettségit,	 és	 legalább	 60%-os	 eredményt	 ér	 el,	 akkor	 az	 érettségi	 bizonyítványa	
középfokú	(B2)	komplex,	államilag	elismert	nyelvvizsga-bizonyítvánnyal	egyenértékű	
okiratnak	minősül.	Ha	eredménye	40-59%	közötti,	akkor	érettségi	bizonyítványa	alap-
fokú	(B1)	komplex	típusú	nyelvvizsga	bizonyítványnak	fogadható	el.	

Ez az egyenértékűségi elv fordított irányban nem működik: sikeres nyelvvizsgával 
sem váltható ki az idegennyelvi érettségi.

A	két	tanítási	nyelvű	középiskolák	esetében,	amennyiben	az	idegen	nyelvből	az	emelt	
szintű	 érettségi	 vizsgán	 legalább	 60%	 az	 eredmény,	 és	 a	 másik	 két	 idegennyelvű	
vizsgatárgyból	 is	 sikeres,	 legalább	 kö-
zépszintű	 a	 vizsga,	 akkor	 ez	 az	 érettsé-
gi	 bizonyítvány	 egyenértékű	 a	 felsőfokú	
(C1)	 komplex	 típusú	 államilag	 elismert	
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.	 Viszont,	 ha	
az	 emelt	 szintű	 idegennyelvi	 érettségi	
vizsga	eredménye	40-59%	közötti,	akkor	
az	érettségi	már	csak	az	alapfokú	(B1)	komplex	típusú	nyelvvizsgának	felel	meg.

A	felsőoktatásba	való	felvétel	előfeltételeként	akarta	a	kormányzat	bevezetni	a	kö-
zépfokú	nyelvvizsgát,	de	olyan	sokaknak	hiányzott	ez,	hogy	végül	törölték	a	felvételi	
jogszabályból	 ezt	 a	 kritériumot.	 Jelenleg	 az	 alapdiploma	 megszerzésének	 feltétele	
egy	középfokú	(B2)	nyelvvizsga	teljesítése.	

A	korábbi	egyetlen	ún.	állami	nyelvvizsgát	mára	államilag	elismert	nyelvvizsgák	so-
kasága	váltotta	fel,	amelyeket	akkreditált	vizsgaközpontok	működtetnek,	amelyek	az	
Oktatási	Hivatal	Nyelvvizsgáztatási	Akkreditációs	Osztálya	honlapján	felsorolva	talál-
hatók	meg,	további	sok	hasznos	információ	mellett.	A	vizsgaközpontokban	egynyelvű	
és	kétnyelvű	vizsgákat,	általános	és	szaknyelvi	vizsgákat	lehet	tenni.	A	nyelvvizsga	dí-
jai	a	vizsgatípustól	és	szinttől	függően	különbözőek.	A	magyar	állam	minden	nyelvből	

https://nyak.oh.gov.hu/default.asp
https://nyak.oh.gov.hu/default.asp
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Nyelvvizsgák
az	első	sikeresen	teljesített	nyelvvizsga	
díját	visszatéríti,	kérelem	alapján.	Ennek	
részletei	itt	érhetők	el.

Minden	ország	maga	szabályozza	(vagy	
nem)	 a	 más	 országokban	 szerzett	
nyelvvizsga-bizonyítványok	elismerését,	
értékelését.	 A	 Magyarországon	 szer-
zett	 nyelvvizsga-bizonyítványokat	 az	
Európai	 Unió	 tagállamai	 eltérően	 érté-
kelhetik.	Az	egyes	országokban	azonos	
módon	elismert	nyelvvizsgák	nincsenek,	
ám	 léteznek	 nemzetközileg	 jól	 ismert	
nyelvvizsgák.	 Az	 egyetemek	 általában	

megadják,	hogy	mely	nyelvvizsgákat,	milyen	szinten	fogadnak	el.	

A	 vizsgák	 szintjének	 összehasonlításához	
a	 közös	 európai	 idegennyelvi	 referencia	
keret	használatos,	amely	A1,	A2,	B1,	B2,	C1	
és	C2	szintekbe	sorolja	be	az	idegennyel-
vi	képességek	szintjeit.	Magyarországon	a	
szabályozás	 szerint	 a	 B2	 középfokú,	 a	 C1	
felsőfokú	nyelvvizsgának	felel	meg.	Az	A1-
B1	szintek	részletes	leírását	magyarul	itt,	a	
B2-C2	szintekét	itt	lehet	elérni.

Kárpátalján	 is	 van	 lehetőség	 nyelvvizsga	
tételre,	méghozzá	az	ECL	típusúra.	Az	ECL	
nyelvvizsga	 egynyelvű	 vizsga,	 azt	 méri,	
hogy	a	jelölt	képes-e	a	különféle	minden-
napi	élethelyzetekben	szóban	és	írásban	kommunikálni.	Négy	készséget	mér:	az	ol-
vasott	 és	 a	 hallott	 szöveg	 értését,	 a	 szóbeli	 és	 az	 írásbeli	 kommunikációt.	 Célja	 a	
nyelvtudás	egységes	és	megbízható	mérése	szigorú	minőségbiztosítási	követelmé-
nyeknek	eleget	téve.	4	szintű:	A2	–	belépőfok,	B1	–	küszöb-,	B2	–	közép-,	C1	–	haladó	
szint.	A	komplex	bizonyítvány	a	világ	bármely	részén	nemzetközileg	elismert	okmány,	
amely	 tanúsítja,	 hogy	 az	 illető	 egy	 bizonyos	 idegen	 nyelvet	 milyen	 szinten	 ismer.	
Ezzel	a	lehetőséggel	két	nyelvizsgaközpontban	is	élhet:	Beregszászon	és	Ungváron	is	
elérhetők.	Bővebb	információ	itt	elérhető.

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/KER_2002/kieg_2.pdf
https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/KER_2002/kieg_2_2.pdf
https://ecl.hu/
https://ecl.hu/ 
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Érettségi felkészítők
Számos	egyetem	is	működtet	külön	ingyenes	vagy	fizetős	érettségi	felkészítő	prog-
ramokat,	sokszor	egyetemisták	közreműködésével.	Ilyen	például	a	Studium	Generale	
a	Budapesti	Corvinus	Egyetemen,	a	Gradus	ad	Facultatem	a	Pázmány	Péter	Katolikus	
Egyetemen,	vagy	az	ELTE	Karrierközpont	érettségi	előkészítője.	

Az	 egyetemek	 mellett	 nagyon	 sok	 magántanár,	 különféle	 non-profit	 szervezetek,	
kisebb-nagyobb	 vállalkozások	 kínálnak	 érettségi	 vizsgákra	 felkészítő	 programokat,	
amelyek	 keretében	 az	 egyes	 vizsgatárgyak	 érettségi	 vizsgakövetelményei	 szerinti	
tudás	elsajátítását	segítik	szervezett	formában	vagy	távtanítás	útján.	Hirdetésekben	
lehet	megtalálni	őket,	néhányan	egész	komoly	reklámkampányt	is	folytatnak	a	tanév	
elején.	

Néhányat	alább	bemutatunk:

Az	Oktondi,	amelynek	neve	az	oktatás,	online,	digitálisan	szavak	kezdőbetűiből	kép-
ződött,	online	oktatás	keretében,	önkéntes	egyetemisták	közreműködé-
sével	kínál	a	középiskola	11-12.	évfolyamának	kötelező	ismeretanyagára	
épülő	online	tananyagokat	10	tantárgyból,	valamint	idegen	nyelvből.	Sok	
más	szolgáltatás	is	elérhető	itt,	többek	között	pályaorientációs	segítség	

is.

Az	ungvári	TV21	tematikus	műsorai	között	az	Oskola	blokkban	különböző	
tantárgyak	tantárgyi	tesztsorainak	megoldásán	keresztül	–	körülbelül	25	
perces	adásokkal	–	segítik	a	tájékozódást,	felkészülést.	

A	zanza.tv	tulajdonképpen	egy	videós	oktatóportál	középiskolások	számá-
ra,	ahol	kisfilmekben	magyarázzák	el	a	nyolc	tantárgy	(irodalom,	magyar	nyelv,	tör-

ténelem,	matematika,	testnevelés	és	sport,	filozófia,	társadalom-
ismeret	és	etika)	legfontosabb	témáit.	Így	összesen	73	témakört	
ölelnek	fel	550	videófilmmel,	amely	mellé	ugyanennyi	tesztet	és	
feladatlapot	is	kínálnak.	Ingyenes,	regisztrációhoz	kötött	a	hasz-
nálata.			

Aki	maga	szeret	segítség	nélkül	önállóan	felkészülni,	az	Oktatási	Hivatal	honlapjáról	
letöltheti	 a	 korábbi	 évek	 érettségi	 feladatlapjait,	 hogy	 azok	 kitöltésével	 gyakorol-
jon,	illetve	a	javítási-értékelési	útmutatók	segítségével	ellenőrizze	tudásszintjét.	Ezek	
évekre	visszamenően,	tantárgyak	szerint	csoportosítva	elérhetők	itt.

https://www.studiumgenerale.net/
https://jak.ppke.hu/felvetelizoknek/felveteli-elokeszito-gradus
http://elokeszito.elte.hu/
http://tavoktatas2020.sitetailors.hu/ 
http://tv21ungvar.tv/category/tematikus-musoraink/oskola    
https://zanza.tv/ 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
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Pályaorientáció:  
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya/

Magyar intézményekről, felvételi információkról,  
továbbtanulási statisztikákról, elhelyezkedési mutatókról: 
http://www.felvi.hu/

https://www.diplomantul.hu/dpr-aae-palyaorientaciot-tamogato-modul/

Ösztöndíjprogram lehetőségekről: 
http://www.tka.hu/

http://www.scholarship.hu/	

Diákhitelről: 
http://www.diakhitel.hu/	

Információk a külső független tesztelésről (ZNO)
https://testportal.gov.ua/

Ukrajnai felsőoktatással kapcsolatos információk
http://vnz.org.ua/

http://osvita.ua/

https://mon.gov.ua/ua/tag/vishcha-osvita	

https://www.education.ua/ua/universities/

További hasznos linkek

http://eletpalya.munka.hu/eletpalya/
http://www.felvi.hu/
https://www.diplomantul.hu/dpr-aae-palyaorientaciot-tamogato-modul 
http://www.tpf.hu/
http://www.scholarship.hu/ 
http://www.diakhitel.hu/ 
https://testportal.gov.ua/
http://vnz.org.ua/
http://osvita.ua/
https://mon.gov.ua/ua/tag/vishcha-osvita 
https://www.education.ua/ua/universities/
https://www.mcc.hu/diakjaink-onallo-kezdemenyezesei 
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Készült a Mathias Corvinus Collegium és a Kárpátaljai Középiskolai 
Mentorprogram megbízásából.

Tartalom: Derényi András, oktatáskutató és -fejlesztő szakember

Kiadványszerkesztés és grafika: Pintér Fanni, egyetemi hallgató
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