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I. modul: A felsőoktatás átalakulása. A Bolognai-rendszer/

Модуль I. Реформа вищої освіти. Болонська система. 

A felsőoktatás átalakulása/ Реформа вищої освіти:

 Az elit felsőoktatás szakasza / Елітний етап вищої освіти; 

 Tömegesedés és demokratizálódás – a felsőoktatás tömegesedése (expanzió)/ 

Поширення і демократизація - поширення вищої освіти (експансія);

 Az általános felsőoktatás szakasza / Етап реформування системи загальної вищої

освіти.

Az oktatási folyamat demográfiai, társadalmi, gazdasági kihívásai / 

Демографічні, соціальні та економічні виклики для освітнього

процесу.



A Bolognai-folyamat: / 

Болонський процес:

 Strukturális változások / Структурні зміни.

 A Bolognai-folyamat eszközei / Механізми Болонського процесу.

 Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (European Credit Transfer and 

Accumulation System, ECTS) / Європейська кредитно-трансферна система 

(ECTS).

 Mobilitás / Мобільність.



II. modul: A Bolognai-folyamat Ukrajnában és 

Magyarországon /
Модуль II. Болонський процес в Україні і Угорщині. 

A Bolognai-rendszer hatásai Magyarországon / Вплив Болонської
системи в Угорщині;

 A reform jellege / Характер реформи;

 A képzés szerkezeti változásai / Структурні зміни в освіті;

 Minőségbiztosítás / Забезпечення якості;

 Élethosszig tartó tanulás / Навчання протягом усього життя.

Bolognai-folyamat Ukrajnában / Болонський процес в Україні

 A Bolognai-folyamat hatásai Ukrajnában / Вплив Болонського
процесу на освіту в Україні;

 A képzési szerkezet átalakulása / Перетворення структури освіти;

 Hallgatói célú mobilitás /Академічна мобільність. 



Hallgatói célú mobilitás

Академічна мобільність 

 Oktatási célú vándorlás/ академічна мобільність – student mobility, foreign student, study abroad, 
international mobile student (Rédei 2008, uő. 2009).

 „Brain drain” (agyelszívás/ відтік мізків) 

 Bolognai Nyilatkozat/ «Болонська декларація» – hallgatók, oktatók rendszeres mozgatása /
академічна мобільність студентів та викладачів (Hrubos 2005; Deréky 2003).

Az utazás iránya 
alapján/ Напрямок 

руху

export –
kiutazó/ 
вихідні-

експорт

import –
beutazó/ 

вхідні-імпорт

A tanulmányi idő 
alapján/ По 
тривалості

навчального процесу

teljes diplomát 
nyújtó/ 

ступенева
мобільність

részképzés/ 
кредитна

мобільність



III. (gyakorlati) modul: Kérdőíves adatgyűjtés: Kárpátalján és 

Magyarországon tanuló hallgatók véleménye a Bolognai-rendszerről/ 

Модуль III (практикум). Проведення анкетування: думки студентів 

про Болонську систему в Закарпатті та Угорщини.

Kérdőív elkészítése / Складання анкети:
• Szociodemográfiai adatok / Соціально-демографічні дані;;

• Felsőoktatási képzési adatok / Дані з вищої освіти;

• Hallgatói vélemények a Bolognai-rendszerről / Думки студентів про Болонську

систему;

• Hallgatói elégedettség mérése /Моніторинг задоволеності студентів.

Lekérdezés / Проведення опитування

Adatelemzés / Аналіз даних


