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A Bolognai folyamat fő célja egy versenyképes Európai Felsőoktatási Térség kialakítása és az európai 
felsőoktatási rendszerek egységesítése. A Bolognai folyamatban a felsőoktatási képzés harmadik cik-
lusaként a doktori képzéssel, a tudományos utánpótlással összefüggő kérdések, a doktori képzés re-
formja 2003 óta napirenden van. A tanulmány a Bolognai folyamat keretén belül bemutatja a doktori 
képzésben történt reformokat, változásokat és a doktori képzés rendszerére, szerkezetére vonatkozó 
átalakítási, modernizálási javaslatokat, és azt, hogy milyen irányba szükséges a doktori képzés fej-
lesztése az európai modellben. 
Kulcsszavak: Európai Felsőoktatási Térség, doktori képzés, tudományos utánpótlás, tudomány- 
politika. 
 
The Bologna Process aims at the formation of a European Higher Education Area through the 
unification of the higher education systems in Europe. This process extends to the third cycle of the 
higher education, the doctoral studies too, so that the reform of the doctoral studies and the formation 
of the young academic personnel has been on the Bologna agenda since 2003. The paper examines 
the reform of the doctoral studies within the framework of the Bologna Process so far, in particular 
their system and structure, then surveys the proposals for further changes in the doctoral studies in 
Europe and finally suggests a preferred path of development. 
Keywords: European Higher Education Area, doctoral studies, future academics, science and 
education policy. 
 
1. Bevezető gondolatok 
 
Magyary Zoltán gondolatait idézvén, ,,A tudománypolitika azonkívül a maga tárgyánál 
fogva a szellemi függetlenséghez szokott és a tudományos kutatás teljes szabadságához ra-
gaszkodó tudósok munkájának összhangba hozatalára kell, hogy törekedjék, ami csak az ő 
önkéntes alkalmazkodásuk útján lehetséges, ez azonban másként, mint a meggyőzésük útján 
el nem érhető. Ehhez is nélkülözhetetlen a rendszer, az egységes koncepció, tudománypoli-
tika tehát inkább, mint bármely más ága a közcélok tervszerű megvalósításának, rendsze-
res, egységes felfogás nélkül el nem képzelhető. Ezért van az, hogy ha egy országról, vagy 
egy korszakról kitűnik, hogy tudománypolitikáját rendszerbe nem foglalta, annak céljait és 
módszereit nyíltan, a mai viszonyoknak megfelelően nyomtatásban nem hirdette, hogy az a 
tudományos élet összes tényezőinek közös célra való önkéntes közremunkálkodását lehetsé-
gessé tette volna, akkor kétségtelen, hogy abban az országban, vagy abban a korban tudo-
mánypolitikáról alig beszélhetünk” .1 
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A 20. század, különösen annak második fele, a gazdasági, társadalmi, politikai változá-
sok következtében Európa-szerte a felsőoktatás nagyarányú fejlődésének korszaka volt. A 
hallgatók száma többszörösére növekedett, új felsőoktatási intézmények létesültek, átala-
kult a felsőoktatás struktúrája, az intézmények szervezete, új szakok, új képzési formák 
jöttek létre. Az oktatás demokratizálódásának eredményeként széles társadalmi rétegek 
előtt nyílt meg a felsőoktatásban való részvétel lehetősége, meghatározóvá vált az egyete-
mek tudományos kutatómunkája és műszaki fejlesztő tevékenysége. A magyar felsőoktatás 
is sokat fejlődött az elmúlt közel száz évben, fejlődése fő vonásaiban a felsőoktatás európai 
fejlődési tendenciáit követte.2 

 
2. A felsőoktatás igazgatása és az Európai Unió 
 
Az Európai Közigazgatási Térség elméleti értelemben az Európai Unió intézményei és a 
tagállamok közigazgatási szervei által, a közösségi, uniós jog megalkotása és alkalmazása 
révén megvalósított, illetve megvalósuló egyfajta harmonizált értékszintézis. Úgy is fogal-
mazhatunk, írja Torma András, hogy az Európai Közigazgatási Térség az acquis 
communautaire speciális része. Olyan követelményként jeleníti meg az európai közigazga-
tási elveket, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venni. Ha ugyanis nem veszik fi-
gyelembe ezeket az általánosan érvényesülő jogelveket, akkor nem képesek az acquis 
communautaire követelményeit érvényesíteni. Az uniós intézményeknek ma sincsenek a 
tagállamokba telepített saját végrehajtó szervei, másfelől pedig a közösségi vívmányokon 
belül – tárgyi jogi értelemben – nem beszélhetünk közigazgatási jogról. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy az elmúlt évtizedekben nem fogalmazódtak meg a tagállamok köz-
igazgatási szerveivel, eljárásaival és személyzetével kapcsolatos követelmények, illetve 
elvárások. Ezeket Torma András európai közigazgatási értékeknek nevezi, mivel alapvető-
en határozzák meg az egységesülő Európai Közigazgatási Térségnek a szervezeti és műkö-
dési elveit. A tagállamok szabadon szervezhetik meg közigazgatásukat, vagyis nem beszél-
hetünk ún. közigazgatási acquisról. Az Európai Unió számára tehát általánosságban kö-
zömbös, hogy a nemzeti közigazgatások milyen szervezeti megoldásokat és működési 
módszereket alkalmaznak, a lényeg az, hogy a közigazgatás úgy működjön, hogy az uniós 
jogi aktusokban meghatározott feladatokat maradéktalanul és helyesen hajtsa végre. A 
hangsúly tehát az uniós célok elérésén, azaz, az acquis communautaire hatékony alkalma-
zásán és érvényesítésén van. Ennek érdekében az Európai Unió mindenekelőtt azt várja el, 
hogy a tagállamok közigazgatási szervezetrendszerének felépítése és működése megbízható 
legyen, továbbá tegyék lehetővé azok betartásának uniós szintű folyamatos ellenőrzését. A 
megbízhatóság magában foglalja a hatékonyság különböző elemeit: a pontosságot, a gyor-
saságot, továbbá az Európai Unió legfőbb céljainak az elérését.3 

Az Európai Unió 2000 óta deklarált célja egy versenyképes, tudásalapú, innovatív euró-
pai gazdaság és társadalom feltételeinek megteremtése. Ennek megvalósításához egyrészt 
nélkülözhetetlen egy – ezt a célt támogató – összeurópai szinten hatékonyan és jól működő 
európai tudományrendszer, másrészt elengedhetetlen, hogy Európában elegendő számban 
álljon rendelkezésre a megfelelő szakmai tudással rendelkező kutatói réteg. 

                                                                                                                                                    
1 MAGYARY  Zoltán: A magyar tudományos nagyüzem megszervezése, Danubia Könyvkiadó, Pécs, 
1931, 6.  
2 LADÁNYI  Andor: A magyar felsőoktatás a 20. században, Akadémiai Kiadó, 1999, 7.  
3 TORMA András: Az Európai Közigazgatási Térségről – magyar szemmel, Miskolci Jogi Szemle VI. 
évfolyam, 2011, különszám, Bíbor Kiadó, 196–202.  
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Európában a doktori képzésekkel kapcsolatos politikai döntéshozatal alapvetően a tagál-
lamok szintjén történik, magának az Európai Uniónak a kompetenciája ezen a területen 
mindössze kiegészítő, támogató jellegű. Az Európai Unió közösségi oktatási, szakképzési 
és ifjúsági politikája csak a Maastrichti Szerződéssel (1992/93) jelent meg, amelyet az 
Amszterdami Szerződés (1997/99) megerősített. A közösségi oktatási, szakképzési és ifjú-
sági politika azt teszi lehetővé az Európai Unió számára, hogy ezen a területen az Unió ösz-
tönző intézkedéseket hozzon, azaz közösségi programokat indítson el, de ezek az intézke-
dések nem jelenthetik a tagállamok jogszabályainak harmonizációját.  

Mindemellett a tagállamok oktatási minisztereinek kezdeményezésére elindult egy 
összeurópai folyamat, a Bolognai folyamat, amely a felsőoktatással kapcsolatos kérdések 
egy részét, kiemelve a tagállami szintről – önkéntes alapon –, összeurópai szintre helyezte. 
A Bolognai folyamat tulajdonképpen nem európai uniós kezdeményezés, de mindenképpen 
az Európai Unió támogatását élvezi, és az Európai Bizottság révén aktív résztvevőként 
részben alakítja is.4 

 
3. A Bolognai folyamat előzményei 
 
A jövő történészei a felsőoktatási reformok kezdetét feltehetően az 1988-as évre fogják 
tenni. Akkor jelent meg ugyanis az európai egyetemek Magna Chartája, amelyet akkor 430 
rektor írt alá. Először léptek színre együttes formában az intézményi vezetők és az akadé-
miai világ képviselői, hogy megfogalmazzák az egyetem funkciójára vonatkozó legfonto-
sabb követendő elveket. Időben igen messzire mentek vissza, hiszen az eredeti, középkori 
egyetem missziójából indultak ki. Jelképes volt a dokumentum kibocsátásának helyszíne és 
időpontja is, az első – a bolognai – egyetem alapításának 900. évfordulójának megünneplé-
sére gyűltek egybe, és a mondanivalójukat a jövőnek szánták.5 

Megállapítható, írja Kupfer és Moes, hogy az 1980-as évekig a doktori képzés nem volt 
napirenden, az európai országok nemzeti tudománypolitikájának nem volt kiemelt témája. 
Első alkalommal a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: 
OECD) keretein belül 1987-ben jelent meg a posztgraduális oktatásról Európában egy je-
lentés. A jelentésben mindenekelőtt az egyre elhúzódó tanulmányi időt, a tanulmányok 
megszakítását, illetve a magas lemorzsolódást jelölték meg problematikus pontként. 1990-
ben négy ország: Hollandia, Belgium, Franciaország és Németország oktatásért és tudomá-
nyért felelős miniszterei találkoztak azért, hogy a doktori tanulmányok új szervezeti formá-
inak kialakítására egy nemzetközi Bizottságot hozzanak létre. A Bizottság munkájának 
eredményeként született meg az a javaslat, amely szerint a doktori képzési időszak időtar-
tamának lerövidítése szükséges, és ennek érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy kerül-
jön bevezetésre az Amerikai Egyesült Államok példájára épülő graduális képzés. Továbbá a 
Bizottság fontos javaslata volt ezen kívül az Európai Felsőoktatási Térség (European 
Higher Education Area, EHEA) létrehozása az Európán belüli nagyobb mobilitás elősegíté-
se érdekében. A folyamat következő lépéseként 1995-ben jelent meg egy újabb OECD-
jelentés, amely négy kiválasztott európai országban, továbbá az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Ausztráliában, Kanadában és Japánban folyó doktori képzés feltételeiről szólt. 
Ebben a jelentésben említették meg először célként azt, hogy a doktoranduszok számára ne 

                                                           
4 CSEHÓ Julianna: Doktori képzések, fiatal kutatók helyzete, Európai dimenzió. Felsőoktatási Műhely 
2009/2, 57–58. 
5 HRUBOS Ildikó: A 21. század egyeteme, Educatio 2006/4, 665.  



Bátyi Emese 

 

 

24 

csak az akadémiai tudományos munkaerőpiac jöhessen szóba, hanem tudományos karrie-
rüknek az ipari szférára is irányulnia kell.  

Párizsban 1998. májusban Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Né-
metország oktatásért és tudományért felelős miniszterei elfogadták a „Sorbonne Deklaráci-
ót”. A doktori képzés szempontjából leginkább az a javaslat volt fontos, hogy Európa-szerte 
kerüljön bevezetésre egy kétciklusú képzés, mely az alapképzésen (undergraduate) (BA, 
BSc) és az egyetemi (graduate) osztott képzésen (mesterképzés MA, MSc, doktori [PhD] 
képzés) alapul, amelyben a doktori képzés a graduális szinthez tartozik, és nem önálló 
posztgraduális szintet képez.6  

A jeles francia egyetem évfordulója felidézte a középkori mintát, amikor is a középkori 
egyetem oktatói és hallgatói számára nem jelentett még problémát sem a peregrináció (a 
különféle országokból érkezett hallgatók tanulmányaikat több egyetemen is folytathatták), 
sem a végzettségnek egy másik országban való elismertetése, különböző álláshelyek elnye-
rése. Az aláírók szükségesnek látták, hogy a hallgatói szegmens, a kutatói szféra, sőt a maj-
dani munkaadók szempontjai is kellő módon érvényesüljenek.7 

 
4. A bolognai folyamat és a doktori képzés 
 
1999. júniusban, Bolognában szinte az összes európai oktatásért és tudományért felelős 
miniszter, valamint a tudománypolitikai szervezetek képviselőinek részvételével létrejött 
egy találkozó, amelyen elfogadták a Bolognai Nyilatkozatot. A Nyilatkozat kifejezetten a 
doktori képzés átalakításával kevéssé foglalkozott, ugyanakkor a Bolognai Nyilatkozatban 
megfogalmazott célkitűzések, azaz a kétciklusú képzési szerkezet és a kreditrendszer beve-
zetése megerősítette a már korábban megfogalmazott célokat.  

A Bolognai Nyilatkozat első alkalommal nevesítette átfogó célként az Európai Felsőok-
tatási Térség versenyképességének megteremtését. 

2000-ben azért ült össze az Európa Tanács, hogy elfogadja általános célkitűzésként a 
foglalkoztatás biztosítását, a munkahelyek megtartását, a gazdasági fejlődést és a társadalmi 
kohéziót a modern tudásalapú társadalmakban. Az ülésen elhatározták az Európai Kutatási 
és Innovációs Térség (European Research and Innovation Area, ERIA) létrehozását.8 

Az Európai Bizottság a Tanács által kidolgozott célkitűzésre a kutatás és technológiai 
fejlesztés területén összehasonlítható célok kidolgozásával reagált.  

2000-ben Lisszabonban az Európai Tanács ülésén az Európai Bizottság nyilatkozatát a 
Tanács, az Európai Parlament és az érintett bizottságok elfogadták. A Nyilatkozatban az 
Európai Bizottság azt javasolta, hogy 2010-ig létre kell hozni az Európai Kutatási Térséget 
(European Research Area, ERA). Az európai kutatási biztos kinyilvánította, hogy Európá-
nak 2010-re a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává kell 
                                                           
6 Antonia KUPFER–Johannes MOES: Promovieren in Europa, in: Antonia Kupfer–Johannes Moes: 
Promovieren in Europa: ein internationaler Vergleich von Promotionsbedingungen, Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft Materialien und Dokumente Hochschule und Forschung, Frank-
furt/Main, 2004, 13–14. 
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=678178 (Letöltés: 2014. 05. 
20.) 
http://userpage.fu-berlin.de/~jmoes/pide/Material/promovieren_in_europa.pdf  (Letöltés: 2014. 05. 
20.) 
7 BARAKONYI Károly: Rendszerváltás a felsőoktatásban. Bologna-folyamat, modernizáció, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2004, 86. 
8 Antonia KUPFER–Johannes MOES: i. m. 13–14.  
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válnia. Ezért célul tűzték ki, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások EU-átlagban ér-
jék el a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, és jelentősen meg kell növelni a képzett 
PhD-kutatók számát. Az európai felsőoktatási és kutatási térség létrehozásának célja az, 
hogy Európa a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává vál-
jon. Ennek megvalósításához, egyetérthetünk a szerzőkkel, nem csak az egyetemeknek kell 
nagyobb szerepet vállalniuk, hanem a doktori képzésnek a figyelem középpontjába kell 
kerülni.9  

2001. május 19-én Prágában került sor a Bologna konferencia ún. utódkonferenciájára, 
amelyen bejelentették, hogy 2010-re célul tűzték ki az Európai Felsőoktatási Térség kiala-
kítását.10 

2003. szeptember 18–19-én több mint harminc európai ország oktatásért és tudományért 
felelős minisztere találkozott Berlinben. A miniszterek harmadik alkalommal találkoztak 
abból a célból, hogy a Bolognai Nyilatkozat végrehajtása terén elért haladást értékeljék, 
valamint a prioritásokat az elkövetkezendő évekre meghatározzák. A találkozó eredménye-
ként elfogadták a Berlini Kommünikét, amelyben célként fogalmazták meg a doktori kép-
zés átalakítását Európában.  

Napjainkban, állapítja meg Kupfer és Moes, különböző utak vezetnek az európai orszá-
gokban a doktori fokozat megszerzéséig. Az egyik fő kérdés az, hogy a doktori képzés a 
háromciklusú képzési rendszerben a harmadik ciklus vagy a tudományos életpálya kezdete? 
A kérdés megválaszolása a szerzők szerint nehéz, mert a doktori képzést az eltérő nemzeti 
megközelítések sokfélesége jellemzi, amellyel egyetérthetünk. Egy olyan valódi európai 
felsőoktatási térség megteremtéséhez, amelyen belül az európai tudósok együtt tudnak dol-
gozni és esetlegesen munkahelyet váltani, azaz a mobilitás számukra biztosítva van, egy 
bizonyos mértékig a nemzeti felsőoktatási rendszerek egységesítése szükséges. Ehhez a 
következő években azt a kérdést kellett megválaszolni, hogy milyen irányba szükséges a 
doktori képzés fejlesztése az európai modellben.11 

A Bolognai nyilatkozat jelentős reform lendületet váltott ki szinte minden európai állam 
felsőoktatási rendszerében. Így egyetérthetünk, hogy fontos előrelépésként értékelhetőek a 
doktori képzés szempontjából a 2003. évi Berlini Kommünikében megfogalmazott javasla-
tok. Az országok oktatásért és tudományért felelős miniszterei kinyilvánították azon szán-
dékukat, hogy a doktori képzést az osztott képzési struktúrába kell felvenni, és úgy számol-
tak a képzési szerkezettel, hogy három-négy évben az alapképzést (Bachelor), egy-kettő 
további évben a mesterképzést (Master) és még három-négy éven keresztül a doktori (PhD) 
képzést irányozták elő.12  

2003. szeptemberben az UNESCO felsőoktatással foglalkozó csoportjának (UNESCO-
Institutes CEPES) európai központjában, Romániában, Bukarestben került sor egy konfe-

                                                           
9 Barbara KEHM–Reinhard KRECKEL–Anke BURKHARDT: Internationaler Vergleich. In: Bundesbericht 
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (BuWiN). Unterrichtung durch die Bundes-
regierung. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin, 2008, 264.  
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=869944 (Letöltés: 2014. 05. 
22.) 
http://doku.iab.de/externe/2008/k080311f12Bericht.pdf (Letöltés: 2014. 05. 22.) 
10 Antonia KUPFER–Johannes MOES: i. m. 14.  
11 Antonia KUPFER–Johannes MOES: i. m. 11.  
12 Barbara KEHM– Reinhard KRECKEL–Anke BURKHARDT: i. m. 264.  
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=869944 (Letöltés: 2014. 05. 
21.) 
http://doku.iab.de/externe/2008/k080311f12Bericht.pdf (Letöltés: 2014. 05. 21.) 
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renciára, melynek témája a doktori fokozatok és képesítések voltak, európai összefüggés-
ben („Doctoral Degrees and Qualifications”).  A konferencián tizenhárom ország felsőokta-
tás-kutatója mutatta be országokra vonatkozóan a doktori képzés, doktori fokozatszerzés 
rendszerét, szerkezetét. 

A Berlini Kommünikében döntöttek arról, hogy a doktori képzést a Bolognai folyamat 
keretében a képzési szerkezet harmadik ciklusának fogják tekinteni (Bachelor-Master-
PhD). Azt, hogy a doktori képzés harmadik képzési ciklusként mit fog jelenteni, a követke-
ző, két évvel későbbi, 2005. májusban Norvégiában, Bergenben esedékes miniszteri talál-
kozón kellett meghatározni.13 

A doktori képzések először 2003-ban a berlini konferencián kerültek szóba. A konfe-
renciát lezáró Berlini Kommüniké „cselekvési területté” nyilvánította a doktori képzések 
területét, és egyben kiemelte az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kutatási Térség 
közötti szinergia fontosságát. Az oktatási miniszterek szükségesnek tartották, hogy a Bolo-
gnai folyamat eddigi két oktatási ciklusába harmadik ciklusként beiktassák a doktori kép-
zést. Kiemelték, hogy a felsőoktatási intézményekben zajló kutatási tevékenység, a kutatók 
képzése és a multidiszciplinaritás támogatása hozzájárul a felsőoktatásban folyó képzések 
színvonalának javításához és ezáltal az európai felsőoktatási rendszer versenyképességéhez 
a világban. A miniszterek szerint nélkülözhetetlen, hogy növekedjen a mobilitás mind a 
doktori képzésben résztvevők, mind a posztdoktorok szintjén, ehhez viszont növelni kell a 
felsőoktatási intézmények között az együttműködést a doktori képzések kialakítása, a fiatal 
kutatók képzése területén.14 

Az Európai Egyetemek Szövetsége, ”European University Association“ (EUA) elindí-
tott egy doktori program projektet, amelyben közel ötven európai egyetem hat témában 
vizsgálta meg, hogy az Európai Felsőoktatási Térségben milyen terveket lehet kidolgozni a 
doktori képzés és fokozatszerzés minőségének emelésére, a finanszírozásra, és a képzés 
szerkezetére, felépítésére. 

2004. október 28–29-én egy konferenciára került sor Maastrichtban, ugyanis a vizsgálat 
eredményeinek rendelkezésre kellett állni a 2005. február elején tartandó találkozóra, amit 
az Európai Egyetemek Szövetsége Németországgal és Ausztriával együtt, Salzburgban ren-
dezett meg Doktori program az európai tudásalapú társadalomban címmel (”Doctoral 
Programmes for the European Knowledge Society“). Egy másik téma is napirenden volt, 
nevezetesen az, hogy kialakítsanak egy közös európai terminológiát, az úgynevezett ”Dub-
lin Doctorate Descriptors“ 15 fogalmát, amelynek keretében a doktori képzésre vonatkozóan 

                                                           
13 Johannes MOES: Vorwort zur zweiten Auflage. Von Berlin nach Bergen. In: Antonia Kupfer, 
Johannes Moes Promovieren in Europa: ein internationaler Vergleich von Promotionsbedingungen, 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Materialien und Dokumente hochschule und Forschung 
Frankfurt/Main 2004, 8.  
http://userpage.fu-berlin.de/~jmoes/pide/Material/promovieren_in_europa.pdf (Letöltés: 2014. 05. 
24.) 
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=678178 (Letöltés: 2014. 05. 
24.) 
14 CSEHÓ: i. m. 58–59.  
15 Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards. 
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/building-the-european-higher-education-area/bologna-
basics/Bologna-an-overview-of-the-main-elements.aspx. (Letöltés: 2014. 05. 25.) 
Shared descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards. (Letöltés: 
2014. 05. 25.) 
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is meghatározásra kerültek a képzési és kimeneti követelmények.16 Ezek az ún. dublini 
szintleírások olyan általános keretrendszert jelentenek, amely meghatározza egy-egy 
felsőoktatási ciklus (Bachelor, Master, PhD) szintleírását, kimenetét.17 

Az, hogy a graduális képzési terület mesterképzésre és a doktori képzésre felosztható, 
kevésbé került a figyelem középpontjába. Ezen a ponton ugyanakkor jelentős változtatási 
kényszer volt az európai országokban fennálló hagyományos doktori képzés tekintetében. A 
doktori képzés reformjával kapcsolatosan az is motiváló volt, hogy körülbelül a Bolognai 
folyamat megvalósításának a közepén, a Follow Up konferenciákon 2003-ban Berlinben és 
2005-ben Bergenben a doktori képzés, amely a Bologna zsargon értelmében a harmadik 
ciklussá vált, fokozott figyelmet kapott. 2004–2006 között, az Európai Egyetemek Szövet-
sége egy projektet dolgozott ki doktori program néven, és ennek keretében 2005-ben az 
Európai Egyetemek Szövetsége az ülésén meghatározta a doktori képzésre vonatkozó Salz-
burgi 10 alapelvet (”Salzburg 10 basic principles“). 2008. februárban az Európai Egyete-
mek Szövetsége a doktori képzés továbbfejlesztése érdekében felállított egy testületet 
”Council for Doctoral Education“ -EUA-CDE18 néven. A projekt célja a strukturáltabb 
együttműködés és a doktori iskolák és a program közötti jó gyakorlatok kölcsönös elősegí-
tése volt (”a more structured approach to promote cooperation and exchange of good prac-
tice between doctoral schools and programmes“). 

A doktori képzés európai megreformálásával kapcsolatos tárgyalások az Európai Felső-
oktatási Térség (Bolognai folyamat) és az Európai Kutatási Térség (Lisszaboni folyamat) 
közötti kapcsolat erősítését szolgálták. 19  

”Doctoral education is a major priority for European universities and for EUA. It forms 
the first phase of young researchers’ careers and is thus central to the drive to create a 
Europe of knowledge, as more researchers need to be trained than ever before if the 
ambitious objectives concerning enhanced research capacity, innovation and economic 
growth are to be met.“20 

A Berlini Kommüniké kiadását követően élénk vita alakult ki a doktori képzések jövő-
jével kapcsolatban. A vita eredményei a doktori képzésekkel kapcsolatos, ún. salzburgi „tíz 
alapelvben” jelentek meg. A salzburgi „tíz alapelv” jelentős hatással volt a 2005-ben 
Bergenben megrendezett következő miniszteri találkozó munkájára, azok lényegüket te-
kintve bekerültek az ott elfogadott Bergeni Kommüniké szövegébe is. 

 
 

                                                                                                                                                    

Known as the ’Dublin Descriptors’ after the meeting in which they were agreed, in Dublin, March 
2004. 
16 Johannes MOES: i. m. 8.  
17 DERÉNYI András: Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszerének kialakulása és kap-
csolata az Európai Képesítési Keretrendszerrel, Felsőoktatási Műhely 2010/1, 50.  
18 EUA Council for Doctoral Education (EUA-CDE) http://www.eua.be/cde/Home.aspx. (Letöl-
tés:2014. 05. 25.) 
19 Hans PECHAR–David F. J CAMPBELL–Angelika BRECHELMACHER: Vom Dr. zum PhD. Rollen-
modelle des Doktoratsstudiums: Österreich im internationalen Vergleich, Wien, 2008. 50.  
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=7777 (Letöltés: 2014. 
05. 25.) 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/2008rollenmodelle_docstudium_iff2008.pdf. (Letöl-
tés: 2014. 05. 25.) 
20 Professor Georg Winckler – EUA President 2005–2009. EUA Council for Doctoral Education 
(EUA-CDE) http://www.eua.be/cde/Home.aspx. (Letöltés: 2014. 05. 25.) 
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A doktori képzésekkel kapcsolatos salzburgi „tíz alapelv” a következő: 
1.  A doktori képzések alapvető eleme továbbra is az eredeti kutatásokon alapuló újszerű 

tudományos eredmények létrehozása, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a dokto-
ri képzéseknek egyre nagyobb mértékben meg kell felelniük az akadémián kívüli mun-
kaerő-piaci elvárásoknak is. 

2.  Beépülés az intézményi stratégiákba és politikákba: az egyetemeknek mint intézmé-
nyeknek felelősséget kell vállalniuk azért, hogy az általuk kínált doktori programok és 
kutatási képzések úgy legyenek kialakítva, hogy azok megfelelnek az új kihívásoknak, 
és megfelelő szakmai karrierfejlődési lehetőségeket kínáljanak a résztvevők számára. 

3.  A sokféleség fontossága: az európai doktori képzések sokféleségében rejlik (beleértve a 
közös doktori fokozatokat is) a színvonal erőssége, amelyet a minőségi képzések és a 
jó gyakorlatok csak fokoznak. 

4.  A doktori hallgatók életpályájuk elején lévő kutatók: már karrierjüknek ebben a korai 
fázisában is azonos jogokkal rendelkező szakemberként kell rájuk tekinteni, akik jelen-
tős mértékben hozzájárulnak az új tudományos eredmények létrehozásához. 

5.  A felügyelet és az értékelés kritikus szerepe: doktori hallgatókat illetően, a felügyeletre 
és az értékelésre vonatkozó rendelkezéseknek átlátható, szerződéses viszonyokon kell 
alapulniuk a jelöltek, a felügyeletet ellátó tanárok (témavezetők) és az intézmények (il-
letve ha szükséges, egyéb partnerek) között. 

6.  El kell érni a „kritikus tömeget”: az egyes doktori programokban résztvevők számának 
el kell érniük egy kritikus tömeget. Ez alapulhat az európai egyetemek különböző típu-
sú innovatív megoldásain, figyelembe véve, hogy különböző helyzetekre más-más 
megoldások lehetnek megfelelőek. Ezek a megoldások átfogják a nagyobb egyeteme-
ken létező fokozatot adó iskoláktól kezdve a különböző nemzetközi, nemzeti vagy re-
gionális szintű egyetemközi együttműködéseket. 

7.  A képzés hossza: a doktori képzések hosszának megfelelő időkorláton belül kell marad-
niuk (3–4 év, teljes idős képzés esetén). 

8.  Innovatív megoldások támogatása: interdiszciplináris képzések feltételeinek megte-
remtése; általános készségek (transferable skills) képzésének beépítése a doktori prog-
ramokba. 

9.  Mobilitás növelése: a doktori programoknak keresniük kell a lehetőséget, hogy hogyan 
tudnák támogatni a földrajzi, a tudományágak közötti és a különböző szektorok közötti 
mobilitást, továbbá a nemzetközi együttműködéseket. Mindezt egy, az egyetemek és az 
egyéb partnerek együttműködésén alapuló integrált kereten belül. 

10. Megfelelő finanszírozás biztosítása: magas szintű doktori programok kialakításának, 
végrehajtásának feltétele, hogy biztosítva legyen a megfelelő mértékű és fenntartható 
szintű finanszírozás.  

2007-ben Londonban és 2009-ben Leuven-ben részkérdésekben szintén foglalkoztak a 
doktori képzések rendszerével.  

Egyetérthetünk Csehó Júlianna azon véleményével, hogy Európában a doktori képzé-
sekkel összefüggő legfontosabb kérdések 2003 óta folyamatosan napirenden vannak, és az 
ezzel kapcsolatos kutatási eredmények, javaslatok egyre nagyobb mértékben beépülnek a 
Bolognai folyamat rendszerébe, egyre nagyobb nyomást fejtve ki az egyes felsőoktatási 
intézményekre, egyetemekre, hogy ez alapján alakítsák át, modernizálják doktori képzései-
ket.21 

                                                           
21

 CSEHÓ: i. m. 59–60.  
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Az Európai Felsőoktatási Térség felé: válasz a globalizált világ kihívásairól szóló Lon-
doni Kommüniké 2.15., 2. 16. és 2. 17. pontjai a következőkről rendelkeztek: az Európai 
Felsőoktatási Térség szorosabb összehangolása az Európai Kutatási Térséggel továbbra is 
fontos célkitűzés marad. Fontos az olyan doktori programok széles választékának fejleszté-
se, melyek illeszkednek az Európai Felsőoktatási Térség átfogó képesítési keretrendszeré-
hez, de el kell kerülni a túlszabályozást. Ugyanakkor a képzés harmadik ciklusának erősíté-
se, valamint a pályakezdő kutatók helyzetének, karrierkilátásainak és pénzügyi támogatásá-
nak javítása elengedhetetlen előfeltétele Európa azon célkitűzései elérésének, hogy megerő-
sítse a kutatási kapacitásokat és fejlessze az európai felsőoktatás minőségét és versenyké-
pességét. Ezért az a kérés fogalmazódott meg a felsőoktatási intézmények felé, hogy fokoz-
zák erőfeszítéseiket a doktori programoknak az intézményi stratégiákba való beépítésére, 
továbbá megfelelő életút- és karrier lehetőségeket teremtsenek a doktorjelöltek és pálya-
kezdő kutatók számára. Az Európai Egyetemek Szövetségét arra kérték a Kommünikében, 
hogy továbbra is támogassa a tapasztalatcserét a felsőoktatási intézmények között az Euró-
pa-szerte megjelenő innovatív doktori programokról, valamint az egyéb olyan sarkalatos 
kérdésekről, mint az átlátható hozzáférési (bejutási) intézkedések, a felügyeleti és értékelési 
eljárások, az átvihető készségek fejlesztése és a foglalkoztathatóság javításának módjai. 
Felhívta a figyelmet arra is a Kommüniké, hogy keresni kell azokat a lehetőségeket, ame-
lyek révén ösztönözhető a finanszírozással és az egyéb kérdésekkel kapcsolatos fokozott 
információcsere a kormányok, valamint az egyéb kutatásfinanszírozó testületek között.22 

A Bolognai folyamat intenzív párbeszédet váltott ki a vállalati szférában érintett felek 
(Stakeholderek) között is. A Bolognai folyamatra vonatkozóan a lényegesebb célok a mi-
niszteri találkozókon fogalmazódtak meg (Prága, 2001; Berlin, 2003; Bergen, 2005; Lon-
don, 2007; Leuven, 2009; Budapest és Bécs, 2010; Bukarest, 2012), amelyeket az úgyneve-
zett nemzetközi „Bologna csoport” (Bologna Follow-up Group) (BFuG) készített elő. 

A 2009-ben Belgiumban megrendezésre került konferencián 46 állam felsőoktatásért fe-
lelős miniszterének részvételével került elfogadásra a Leuven-i Kommüniké. A Kommüni-
ké a Bologna folyamat céljait a következő évtizedre, 2020-ig fogalmazta meg.23 A Leuven-i 
Kommüniké kifejezetten a doktori képzésről röviden rendelkezett, de a 15. pontjában az 
oktatás-kutatás-innováció témakörével kapcsolatban rögzítette, hogy növelni kell a fiatal 
kutatók számát, akik megfelelő szaktudással rendelkeznek, és alkalmasak a kutatásra. 
Hangsúlyozta a közlemény, hogy a doktori programoknak kiemelkedő minőségű kutatási 
témákra kell épülniük, magas színvonalú kutatást kell biztosítaniuk az egyes tudomány-
ágakban, és fokozatosan ki kell egészülniük interdiszciplináris és interszektorális progra-
mokkal. Mindezekkel összefüggésben a felsőoktatási intézményeknek karrier-fejlesztési 
tervekkel vonzóbbá kell tenniük a kutatói pályát a fiatal kutatók számára.24 

                                                           
22 Londoni Kommüniké, az Európai Felsőoktatási Térség felé: válasz a globalizált világ kihívásaira  
http://www.mab.hu/web/doc/kulfold/LondoniNyilatkozat_hu_070601.pdf (Letöltés: 2014. 05. 27.) 
23 The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. 
Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven 
and Louvain-la-Neuve, 28–29 April 2009. 1.  
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf (Letöltés: 2014. 05. 27.) 
24 The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. 
Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven 
and Louvain-la-Neuve, 28–29 April 2009. 4.  
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_ 
April_2009.pdf (Letöltés: 2014. 05. 27.) 
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A Leuveni Nyilatkozat 20. pontja rendelkezett arról, hogy a magasan képzett oktatók és 
kutatók felsőoktatási intézményekbe vonzásához vonzó munkafeltételek és karrierutak ki-
építése, valamint a nyílt nemzetközi pályáztatás biztosítása szükséges. Figyelembe véve azt 
is, hogy az oktatók kulcsszereplők, olyan karrierutakat kell teremteni, melyek elősegítik a 
mobilitást, és olyan keretfeltételeket kell létrehozni, melyek biztosítják a társadalombiztosí-
táshoz való megfelelő hozzáférést, illetve elősegítik nyugdíj- és kiegészítő nyugdíjjogosult-
ságok hordozhatóságát a mobilitásban részt vevő oktatók és kutatók számára.25 

2010 fontos dátum volt, mert a Bolognai Nyilatkozatban 1999-ben azt a célt tűzték ki, 
hogy 2010-re létrehozzák az Európai Felsőoktatási Térséget. A jubileumi konferenciára a 
Bologna tagállamok felsőoktatásért felelős miniszterei részvételével 2010. március 11–12-
én került sor Budapesten és Bécsben. A konferencián elfogadták az Európai Felsőoktatási 
Térségről szóló nyilatkozatot, és Kazahsztánt a Bolognai folyamat részvevői közé 47. tag-
ként felvették.  

2012. április 26–27-én Bukarestben került sor a következő esedékes miniszteri konfe-
renciára. A miniszterek értékelték a 2009-es Leuven-i Kommüniké megvalósítását, és 
2020-ra meghatározták a reformfolyamatok irányelveit. Az elkészített megvalósítási jelen-
tés világossá tette, hogy hol van további beavatkozásra szükség. Ez különösen a doktori 
tanulmányok minőségére, a szakmai készségekre, képességre és a mobilitásra vonatkozott. 
A Bukaresti Kommüniké ezeket a beavatkozási pontokat felvetette és kifejtette. Kiváltkép-
pen kijelölte a felsőoktatáshoz való hozzáférés kiterjesztését, az európai szabványok és 
irányelvek (ESG) felülvizsgálatát és átdolgozását, az egész életen át tartó tanulás követel-
ményét és a mobilitás elősegítését, javítását. Ezzel összefüggésben elfogadásra került egy 
mobilitási stratégia, amely kimondta, hogy 2020-ra az újonnan végzett európai diplomások 
20%-a a tanulmányai egy részét külföldön végezze. A következő miniszteri konferencia 
2015-ben Örményországban kerül megrendezésre.26 

 
5. Az Európai Egyetemek Szövetségének küldetése  
 
A Bolognai folyamat keretében az Európai Egyetemek Szövetsége azt a feladatot kapta, 
hogy a doktori képzést Európában pontosan elemezze, és tegyen ajánlásokat, amelyek al-
kalmasak a doktori képzés és fokozatszerzés színvonalának emelésére. Az Európai Egye-
temek Szövetsége a következő szempontok alapján vizsgálta meg a doktori képzést: a dok-
tori programok szerkezetét és szervezetét; a doktori programok minőségét; a doktori prog-
ramokban az innovatív gyakorlatok meglétét és a közös európai doktori programokat. A 
doktori programok felépítésére, struktúrájára és szervezetére vonatkozóan Európában két 
modell különböztethető meg: az egyik modell fő jellemzője a témavezető egyénre szabott 
foglalkozása a doktorandusz hallgatóval, azaz a hagyományos mester-tanítvány viszony, a 
másik modell pedig a strukturált, szervezett doktori programok. Ebben a modellben kutató-
csoportokkal, posztgraduális programokkal vagy doktori kollégiumokkal valósul meg a 
doktori képzés, amely két szakaszra osztható: egyrészt a tanulmányi szakaszra az oktatott 
tárgyakkal, másrészt a kutatási fázisban a disszertáció készítésére. Habár az elsőként emlí-
tett hagyományos mester-tanítvány modell a humán és a társadalomtudományokban még 
jelenleg túlsúlyban van, megállapítható, hogy egyre inkább általános tendenciává válik a 

                                                           
25 Leuveni Nyilatkozat, a bolognai folyamat 2020 – Az Európai Felsőoktatási Térség az új évtizedben 
http://www.mab.hu/web/doc/kulfold/Leuven_magyar.pdf (Letöltés: 2014. 05. 30.) 
26 Bologna-Prozess http://www.kmk.org/wissenschaft-hochschule/internationale-hochschulangelegen-
heiten (Letöltés: 2014. 05. 30.) 
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szervezett doktori képzés. A szervezett doktori program modelljében az oktatási rész magá-
ba foglalja számos kulcsfontosságú kompetencia megszerzését, elsajátítását, valamint a 
kutatási módszerek oktatását. Ennek megvalósítása érdekében egyes egyetemeken szemé-
lyes fejlesztési terv készül minden egyes doktorandusz részére. 

A doktori programok Európán belül több szempontból nézve teljesen különbözően van-
nak szabályozva, és meglehetősen problémásak. Különösen a következőkre igaz ez az állí-
tás: 

• a doktori program időtartama és a kialakítása, ezen belül a teljes és részidős képzés 
megszervezése, a doktori képzés ideje alatti finanszírozási módok, támogatási for-
mák (ösztöndíjas időszak vagy munkaviszony),  

•  a doktori képzésre alkalmas pályázók kiválasztása, felvételének szervezése, 
• a doktorandusz hallgatók státuszának kérdése, 
• a doktoranduszok, a konzulensek és az egyetem szerepe a doktorandusz szerződé-

sekben, 
• és a doktori fokozatszerzési szakasz finanszírozási kérdései. 
Megállapítják a szerzők, és véleményem szerint helytálló a megállapítás, hogy jelenleg 

intenzív vita folyik Európában arról, hogy a doktorjelöltek szakmai karrierjük kezdetén 
hallgatóknak vagy kutatóknak minősülnek. Ebből a feltevésből következik az a kérdés is, 
hogy a doktorjelöltek tandíjat fizetnek és gyakornokként kezelik őket, vagy fizetést kapnak, 
és egyetemi alkalmazottaknak tekintik őket kutatási és bizonyos mértékig oktatói felada-
tokkal. Másképpen fogalmazva, a doktori képzés az egyetlen tudományos fokozat megszer-
zésével a kutatási tevékenység végét jelenti (számos európai országban ugyanis nincs 
habilitáció) vagy a professzionális kutatási tevékenység kezdetét? 

A fenti problémákon kívül az Európai Egyetemek Szövetsége egyéb kérdéseket is meg-
vizsgált:  

• a doktorandusz témavezetőjének minősítése, képzettsége, jogaik és kötelezettségeik, 
és a továbbképzés lehetséges formái és a témavezetői modellek, (két vagy több té-
mavezető); 

• a bizottságok eljárási módjai, a doktori képzési szakasz keretében az előrehaladás ér-
tékelése, ideértve a fellebbezési eljárást arra az esetre, ha a doktorjelölt úgy érzi, 
hogy jogtalanul kezelik vagy minősítik, értékelik;  

•  a disszertáció elkészítésének követelményei, értékelése és megvédése; 
• a doktori hallgatók nemzetközi és ágazati mobilitása;  
• a közös vagy úgynevezett európai doktori cím adományozása, tanúsítása, igazolása. 
Az európai doktori képzési reformjának további szakaszában az Európai Egyetemek 

Szövetsége a doktoráltak esetében a szakmai előmeneteli lehetőségek és a karrier kérdésé-
nek vizsgálatát állítja a középpontba.27  

A megállapítás helytálló, hogy a Bolognai folyamat eddigi eredményei minden bizony-
nyal nem a reformok végét jelentik.28 Egyetérthetünk az Európai Bizottság „Az európai 
felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett 

                                                           
27 Barbara KEHM–Reinhard KRECKEL–Anke BURKHARDT: i. m. 264–265.  
28 Barbara KEHM–Ulrich TEICHLER: Der Einfluss des Bologna-Prozesses auf die europäische 
Hochschullandschaft, in: Hänlein, Andreas–Roßnagel Alexander: Wirtschaftsverfassung in Deutsch-
land und Europa: Festschrift für Bernhard Nagel, Kassel, Kassel Univ. Press, 2007, 95.  
http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-235-2.volltext.frei.pdf (Letöltés: 2014. 05. 
30.) 
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hozzájárulás növelése” című közleményével, hogy a felsőoktatás által nyújtott 
kutatóképzést jobban össze kell hangolni a tudásintenzív munkaerőpiac és különösen a kis- 
és középvállalkozások igényeivel. A jó minőségű, ágazatspecifikus doktori képzés alapvető 
fontosságú a szakértői humán tőke iránti igények kielégítéséhez. A finanszírozásnak az 
innovatív doktori képzésről  

szóló uniós alapelvek29 végrehajtásához kapcsolása lehetővé teszi Európa számára, hogy 
jobban és gyorsabban több kutatót képezzen.30 

A fiatal kutatók helyzetével kapcsolatos európai politikai környezet elemzéséhez – álla-
pítja meg Csehó Júlianna – az Európai Unió kutatási és fejlesztési politikáját, azon belül is, 
a 2000-ben elindított Európai Kutatási Térség (European Research Area, ERA) megvalósí-
tási folyamatát kell megvizsgálni. Az Unió kutatási és fejlesztési politikájával kapcsolatban 
azt fontos kiemelni, hogy az Európai Unióban bár elenyésző módon, de már a kezdetektől 
fogva létezett közösségi kutatási és fejlesztési tevékenység. Azonban alapvetően az Egysé-
ges Európai Okmány (1986/87) módosította úgy az uniós szerződéseket, hogy uniós szinten 
is megjelent a kutatás és a technológiai fejlesztés kérdése. Az Egységes Európai Okmány 
alapján a közösségi kutatási és technológiai fejlesztési politika többéves keretprogramok 
(framework programme) segítségével valósul meg. A Maastrichti Szerződés (1992/93) ki-
szélesítette a közösségi kutatási és fejlesztési politikát, és utat nyitott az alapkutatások, va-
lamint a társadalomtudományok támogatásához is. Az uniós szintű kutatási és fejlesztési 
politikáról alapvetően elmondható, hogy ez a politika ma az Európai Unióban nagyrészt 
nemzeti hatáskörben van, de az Unió használhat bizonyos, alapvetően koordinációs mód-
szereket a nemzeti kutatási és fejlesztési politikák befolyásolására. Az Európai Unió kutatá-
si és fejlesztési politikájában az egyik nagy lépést 2000-ben tették meg, mikor is a Lissza-
boni Stratégia kapcsán az Unió elkötelezte magát az Európai Kutatási Térség megteremtése 
mellett. Az Európai Kutatási Térség alapjául szolgáló gondolat, azaz hogy szükséges lenne 
létrehozni egy „egységes térséget az európai tudomány számára” a „tudományos kutatás 
terén meglévő nemzeti korlátok csökkentésének” segítségével, nem teljesen új, már az 
1970-es években felmerült. Ugyanakkor csak 2000-ben vált olyan kedvezővé a gazdasági 
és a politikai környezet, hogy az egységes európai kutatási „belső piac” koncepciója közös 
céllá válhatott, és ezzel együtt elkezdődött gyakorlati megvalósítása is. Az Európai Unióban 
sokszor „ötödik szabadságként” hivatkoznak erre a folyamatra, mondván: a tudás szabad 
áramlását (” freedom of knowledge“) kell megvalósítani (a már meglévő „négy szabadság” – 

                                                           
29 A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, A Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése. 
Ezek az emberi erőforrással és mobilitással foglalkozó EKT-irányítóbizottság támogatásával 
előkészített alapelvek a következőket foglalják magukban: kutatási kiválóság és kreativitás; vonzó, a 
kritikus tömeget biztosítani tudó és a kutatók számára vonzó környezetre vonatkozó chartát és 
kódexet tiszteletben tartó intézményi környezet; interdiszciplináris kutatási lehetőségek; kapcsolat az 
ipari szférával és más vonatkozó ágazatokkal; nemzetközi hálózatépítés és mobilitás; átvihető 
készségek fejlesztése és minőségbiztosítás. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0567:HU:NOT (Letöltés: 
2014. 05. 30.) 
30 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. szeptember 20.) – Az európai felsőoktatási rendszerek 
által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:HU:PDF (Letöltés: 2014. 05. 
30.) 
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az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek – szabad áramlásának megvalósítása mel-
lett). 

Az Európai Bizottság 2007 áprilisában kiadott egy Zöld Könyvet az Európai Kutatási 
Térség: új perspektívák címmel, melyben elemezték, hogy milyen eredményeket sikerült 
addig elérni, melyek az új kihívások, amelyek 2000 óta megjelentek, és meghatározták azt a 
hat területet, amely alapján megindult az Európai Kutatási Térség jövőjével kapcsolatos 
széles körű társadalmi vita. Ez a hat terület a következő volt: (1) kompetens kutatók mobili-
tása („kutatók” dimenzió), (2) világszínvonalú kutatási infrastruktúra, (3) kiváló kutatóin-
tézmények, (4) eredményes tudásmegosztás, (5) megfelelően koordinált kutatási programok 
és prioritások, és végül (6) az Európai Kutatási Térség megnyitása a világ felé. Ezt követő-
en 2008-ban megkezdődött az Európai Kutatási Térség jövőjét meghatározó konkrét jogi 
lépések kidolgozása. Egyetérthetünk, hogy fontos az új kezdeményezések szempontjából az 
ún. Ljubljana-folyamat, az Európai Kutatási Térség jövőjét 2020-ig meghatározó „jövő-
kép”, az ún. „2020 ERA Vision” és a 2008-ban elindított öt új kezdeményezés, amelyek 
közül az egyik a kutatókat érintő „Európai Partnerség a Kutatókért” elnevezést kapta. A 
másik négy kezdeményezés a kutatási infrastruktúrákra vonatkozó ”European Research 
Infrastructure“ (ERI), a kutatási programokat érintő „Joint Programming“, a tudásmegosz-
tással kapcsolatos ”Recommendation on the Management of IPR”, és a nemzetközi tudo-
mányos kapcsolatokat érintő „European Framework for International Science and 
Technology Cooperation“. 

Mindezek alapján egyetérthetünk Csehó Júlianna megállapításával, hogy a kutatókkal 
kapcsolatos legfontosabb témák és dokumentumok 2000 és 2008 között a következők vol-
tak, és az egyik leglényegesebb a kutatói mobilitás kérdése volt. A kutatói mobilitással az 
Európai Bizottság 2001-ben kiadott, „Mobility Strategy for the European Research Area” 
című közleménye foglalkozott részletesen. A másik európai uniós dokumentum, amely ki-
mondottan a kutatói életpályával kapcsolatos kérdésekre fókuszált, az Európai Bizottság 
2003-ban kiadott ”Researchers in the European Research Area: One Profession, Multiple 
Careers“ című közleménye. A „Kutatók Európai Chartája és a kutatók felvételi eljárásának 
magatartási kódexe” elnevezésű (a továbbiakban: Charta és Kódex), az Európai Bizottság 
általános elveket és követelményeket tartalmazó ajánlása 2005 márciusában került elfoga-
dásra. A Charta és Kódex célja, hogy hozzájáruljon a kutatók karrierfejlesztéséhez, a kuta-
tók számára vonzó, nyitott és fenntartható európai munkaerőpiac kialakításához, a kiváló 
kutatók felvételéhez és megtartásához, és ezáltal javuljanak a kutatók európai karrier kilátá-
sai. Mindehhez fontos a mobilitás előtt álló közigazgatási és jogi akadályok leküzdése is. A 
2007-es Zöld Könyv kiadását követően – a széles körű társadalmi vita keretében – minden 
dimenzióhoz, így a kutatók dimenzióihoz is létrehoztak egy szakértői bizottságot, amely 
egyrészt a szakmai szempontból elemezte az adott témát, másrészt a társadalmi vita ered-
ményeit is figyelembe véve 2008 elejére elkészített egy összegző szakértői jelentést. A ku-
tatók dimenzióival foglalkozó szakértői jelentés címe ”Realising a single labour market for 
researchers“ volt. Végül 2008-ban az Európai Bizottság elkészítette az egyes dimenziókkal 
kapcsolatos kezdeményezéseket. A kutatókkal kapcsolatos kezdeményezéseket (a már emlí-
tett „Európai Partnerség a Kutatókért” elnevezésűt) a ”Better Careers and MoreM: a 
European Partnership for Researchers“ című közlemény tartalmazta. A dokumentumok 
alapján az európai „közbeszéd” a tudományos kutatókkal, életpályájukkal kapcsolatban a 
következő négy terület köré csoportosítható: a kutatók képzése, a kutatói munkaerőpiac – 
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felvételi eljárások kérdése, a kutatói mobilitás kérdése, és a foglalkoztatási és munkakörül-
mények kérdése.31 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 
szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat értelmében a magyarországi koncepció jövőképe és 
célrendszere 2030-ig szól, és emellett fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg a 2014–2020-
as programidőszak fejlesztéspolitikája számára is.  

Az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása szempontjából a határozat megállapítja, hogy a 
magyar tudománypolitikának vannak olyan gyengeségei, amelyek tartósan akadályozzák a 
legjobb hallgatók, kutatók további fejlődését, ezek közé tartozik többek között a K+F+I 
szektor alulfinanszírozottsága és az alacsony kutatói létszám. Az OGY határozat szerint 
leginkább e tényezők miatt áll Magyarország rosszul minden olyan összehasonlításban, 
amely a K+F+I bázis teljesítményét és kapacitásait a versenyképességet erősítő innováció 
szempontjából ítéli meg.  

Az OGY határozat szerint Magyarország helyét mutatja, hogy az EU-25 összes kutató 
létszámának kb. 1%-a dolgozik nálunk, az 1000 főre jutó kutatók létszámában pedig az EU-
25 átlagának 65%-át érjük csupán el. Az üzleti szektorban dolgozó kutatók tekintetében ez 
az arány még rosszabb, az EU25 átlaghoz képest 61%. A határozat kitér arra is, hogy hosz-
szabb távú problémákat jelez a természettudományi és műszaki végzettségű diplomások 
alacsony száma, és hogy az e területen kutatónak készülő PhD diákok aránya Magyarorszá-
gon 0,13%, miközben az EU-25 átlaga 0,49%.  

Magyarországon a természettudományos képzés színvonala, a tanulók átlagos teljesít-
ménye általában megfelel az OECD-átlagnak a határozat szerint, miközben a legjobban 
teljesítő tanulók arányát illetően, akik a kutatóképzés merítési bázisát jelenthetnék, a rang-
sor végére szorultunk. 

A határozat értelmében nemzetközi összehasonlításban a hazai innovációs rendszer 
egyes elemei fejletlenek és/vagy rossz hatékonyságúak, másrészt a kapcsolatuk és az 
együttműködésük intenzitása, minősége elégtelen.  

Az OGY határozat kitér a jelentős problémát okozó kutatói kivándorlásra, mind az aka-
démiai szféra, mind a vállalati szféra szempontjából, és megállapítja, hogy emiatt szükséges 
kialakítani az oktatói és kutatói utánpótlás tekintetében a megfelelő ösztönzőket, amelyek-
kel a folyamat megfordítható, pl. kutatói életpálya népszerűsítése, kutatási feltételek javítá-
sa, a kutatói bérezés legalább az európai átlagot elérő szintre emelése, illetve az ezt akadá-
lyozó szabályozások megszüntetése. 

Remélhetőleg az OGY határozatban foglalt célkitűzések megvalósíthatóvá válnak, és 
elősegítik Magyarország versenyképességét. 

 
6. Záró gondolatok 
 
Egyetérthetünk Barakonyi Károllyal, hogy a Bolognai folyamat nem kizárólag a jó elgon-
dolások és a jó gyakorlat összegyűjtése és közreadása. Az európai felsőoktatási intézmé-
nyek előtt egyre erőteljesebb kihívások jelennek meg. A folyamat egy világméretű 
globalizációs és egy európai méretű integrációs folyamat keretében zajlik, és ezek nyilván-
valóan hatnak a felsőoktatást érintő kihívásokra és a cselekvési kényszerre is. A Bolognai 
folyamat azt fejezi ki, hogy az európai egyetemek többsége megértette, hogy ebben a meg-
változott világban európai felsőoktatási rendszereinknek összehasonlíthatóbbakká, kompa-
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tibilisebbekké kell válniuk, és szorosabb együttműködés szükséges ahhoz, hogy a világmé-
retű versenyben az európai felsőoktatás megállja a helyét. A következőt idézhetjük a Bolo-
gnai folyamatról a Berlini Találkozó számára készített összefoglaló jelentésből, amely vilá-
gosan megfogalmazza az együttműködés alapjait és filozófiáját: „A »Bologna Klub« és az 
EU nem ugyanaz a közösség, mégis, a legtöbb Bologna-elv alkalmazható mindkét esetben. 
A »Klubot« nem egymás beszavazása alapján hozták létre, hanem abból a célból jött létre, 
hogy együtt tárjuk fel a legfontosabb problémákat, hogy azokat nyíltan vitassuk meg, és 
hogy megkeressük a konszenzusos megoldást. Ebből a szempontból nézve nem létezik az 
»Európai Oktatási Rendszer« vagy az »Európai Tanterv«, maguk, az aláró országok sem 
szándékoznak ilyet létrehozni. Nemzeti oktatási rendszerek és tantervek léteznek, az európai 
kulturális sokszínűség gazdagságot jelent, és hatalmas előnyt biztosít számunkra. Ezt azon-
ban csak akkor leszünk képesek kölcsönösen és teljes mértékben élvezni, ha egy szilárd bur-
kolatú »közös összekötő utat« építünk ki. Nem profitálhatunk kulturális sokszínűségünkből, 
eltérő kutatási és oktatási hagyományainkból, nem leszünk képesek erősíteni a mobilitást, a 
diplomák elismertetését, javítani a minőséget, fejleszteni a tudást, ha a rendszerünk merev 
marad, ha ragaszkodunk partikularitásainkhoz, a kizárólagossághoz. A végcél a gazdag-
ság, a »közös út« csak egy ehhez szükséges eszköz. Meg kell építenünk.”32 

Csehó Júlianna megállapítja, hogy Európában a kutatókkal, a kutatókat érintő kérdések-
kel, a kutatói karrierekkel az Európai Kutatási Térség koncepciójának elindítása óta kezdtek 
el részletesen foglalkozni. Mivel az Európai Kutatási Térség koncepciója, azaz egy „egysé-
ges térség az európai tudomány számára” a Lisszaboni Stratégiának az egyik alappillére, 
így az Európai Kutatási Térség koncepciója is azt célozza meg, hogy megvalósításával vi-
lágviszonylatban létrejöjjön egy nyitott, versenyképes és vonzó európai kutatási rendszer. 
Ezen belül a „kutatók dimenzióban” azt a célt szolgálja, hogy kialakuljon az egységes eu-
rópai kutatói munkaerőpiac, ahol a kutatók vonzó munkafeltételeket találnak, és ahol a ku-
tatói mobilitás állandó. A kutatók egységes és nyitott európai munkaerőpiacának megvaló-
sítása érdekében kiemelten foglalkoznak a kutatói munkalehetőségek, pozíciók felvételi 
eljárásainak sajátosságaival, a kutatói mobilitás minden formájával (földrajzi, szektorok 
közötti, tudományágak közötti, virtuális, „demográfiai”), a mobilitást gátló tényezőkkel, a 
kutatók foglalkoztatási és munkakörülményeivel, valamint a kutatók képzésének kérdései-
vel. A kutatók képzésével 2003 óta a Bolognai folyamat keretén belül is részletesen foglal-
koznak.  

Az Európai Unió elsősorban a kutatói munkaerőpiac oldaláról közelíti meg a kutatókat 
érintő kérdéseket, és kevésbé akar kutatói életpályákat, karrierutakat felvázolni. Fontosnak 
tartják az egységes európai munkaerőpiac megteremtését, a felvételi eljárások megváltozta-
tását, hogy ennek segítségével a kezdő, fiatal kutatók számára jóval több elérhető munkale-
hetőség, kutatói pozíció váljon hozzáférhetővé. Emellett szeretnének számukra kedvezőbb 
foglalkoztatási és munkakörülményeket teremteni (nagyobb munkahelyi biztonság, keve-
sebb és rövidebb ideig tartó határozatlan idejű szerződéses viszony, kedvezőbb jövedelmek, 
nagyobb kutatói szabadság). Fontosnak tartják az akadémián kívüli munkaerőpiac számára 
is képző doktori képzéseket, mindezt nagyobb kutatói mobilitással és új típusú kutatói érté-
kelési rendszerekkel, új szempontokkal, szemlélettel. Az, hogy ez tagállami szinten miként 
fog megvalósulni, a szerző véleményével egyetértve, nagyban függ attól, hogy ezeket a 
nem kötelező jellegű kezdeményezéseket a tagállamok saját kutatási rendszerükbe miként 
fogják a jövőben beépíteni.33 

                                                           
32 BARAKONYI : i. m. 327–328.  
33 CSEHÓ: i. m. 68–69.  



Bátyi Emese 

 

 

36 

Egyetértek Csehó Júlianna megállapításával, hogy a doktori képzések modernizálásával 
kapcsolatban alapvetően a Bolognai folyamat az iránymutató, ezen belül is külön ki kell 
emelni a már korábban bemutatott salzburgi „tíz alapelvet”. Az Európai Uniós eredmények 
közül elsősorban a Kutatók Európai Chartáját és a kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexét34 kell megemlíteni, amely szintén követendő példával szolgál, úgy gondolom, min-
den felsőoktatási intézmény számára a doktori képzésekkel kapcsolatban is.  

Mindenesetre bármilyen javaslat is született eddig a doktori képzések modernizációjával 
összefüggésben, azt mindig mindenhol első helyen emelték ki, hogy semmilyen reform 
nem érintheti a doktori képzések legalapvetőbb elemét, vagyis azt, hogy a kutatás és így a 
doktori képzésekben való részvétel legfőbb célja az „eredeti kutatásokon keresztül elért 
újszerű tudományos eredmények létrehozása”, és ettől semmilyen körülmények között nem 
lehet, és véleményem szerint, nem szabad eltekinteni.35 

Az Európai Unió Európa 2020 Stratégiája, az Európai Tanácsi következtetések is rendre 
megerősítik a felsőoktatás szerepének fontosságát. A minőségi felsőoktatás biztosíthatja 
csak azt a szakképzett munkaerőt, amelyre egy tudásalapú gazdaságnak szüksége van. A 
felsőoktatás oktatói-kutatói utánpótlását a doktori képzés adja, amely meghatározza a kuta-
tás-fejlesztés helyzetét és így a jövő felsőoktatását is. 

A Régiók Bizottsága hívta fel a figyelmet arra, hogy az Európai Kutatási Térség javítja 
életkörülményeinket azáltal, hogy Európában fellendül a tudományos kutatás, a technológi-
ai fejlesztés és az innováció, és ezek képesek megoldani korunk legfontosabb kihívásait. A 
tudásalapú értékteremtés elősegítése érdekében meg kell erősíteni a tudomány, a gazdaság 
és a közszféra közötti együttműködést.36 

Az 1999-ben elindított európai felsőoktatási reformot Hrubos Ildikó a folyamatosan nö-
vekvő hallgatói létszám, annak finanszírozási problémáira adott kitörési kísérletként értel-
mezi, amely véleménnyel egyetérthetünk, és azon véleményét is figyelembe kell venni a 
szerzőnek, hogy a felsőoktatás történetében példátlan szélességű és mélységű reform indult 
el, amely remélhetőleg csak növelte Európa önbizalmát, hiszen a Bolognai folyamat nem az 
amerikai modell átvételét tervezte, hanem saját, európai modell megalkotását tűzte ki célul. 
Egyetértek Hrubos Ildikó azon megállapításával is, hogy a modell a reform indításakor csak 
alapvető vonásaiban került kidolgozásra, és ténylegesen még ma is épül, hiszen a benne 
részt vevő országok és a felsőoktatási intézmények építik.37 

Az is megállapítható véleményem szerint, hogy éppen a folyamatos építésből adódhat-
nak problémák a reformok tekintetében, amelyek a konkrét megvalósításokat megnehezít-
hetik, ezért is lehetnek, vannak a Bolognai folyamattal egyet nem értők, de meglátásom 
szerint, az útirány jó, csak haladni kell az „állomásokon”. 

Mindeközben ha végigtekintünk a Bolognai folyamat eddigi állomásain, látható, hogy a 
Bolognai folyamat jelentőségét a már csatlakozott országok nagy száma is érzékelteti. Úgy 

                                                           
34 A Bizottság ajánlása (2005. március 11.) a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljá-
rásának magatartási kódexéről. 
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=hu&ihmlang=hu&lng1=hu,hu&lng2=cs,da,de,el,e
n,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=396919:c (Letöltés: 2014. 05. 31.) 
35 CSEHÓ: i. m. 63.  
36 A Régiók Bizottsága véleménye – Európai Kutatási Térség.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:062:0014:0021:HU:PDF (Letöl-
tés: 2014. 05. 31.) 
37 HRUBOS Ildikó: Európai Felsőoktatási reform Magyarországon, Új pedagógiai Szemle 2009/12,  
43–44. 
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vélem, hogy a Bolognai folyamat által széles körű nemzetközi együttműködés alakult ki a 
felsőoktatás területén, és meglátásom szerint mindenképpen szükséges ezt a kialakult 
együttműködést továbbra is erősíteni, szélesíteni, és a jövőre vonatkozóan, amennyire le-
hetséges, de mindenképpen figyelembe véve a nemzeti intézmények sokféleségét, az egy-
séges szerkezet felé mozdítani az európai felsőoktatási rendszereket, mely további kutatá-
sokat és elemzéseket feltételez a nemzeti oktatási rendszerek között.  

Még egy fontos megállapítás: Ha az Európai Unió oktatáspolitikájának célkitűzéseit 
megvizsgáljuk, az oktatáspolitikai célkitűzések többségét megtaláljuk a Bolognai folyamat 
elvei és célkitűzései között, pl. mobilitás, egész életen át tartó tanulás, diplomák elismerése, 
oktatás, kutatás és innováció kapcsolata. Ha a Bolognai folyamatban részt vevő szereplőket 
vizsgáljuk, többek között megtalálhatjuk az Európai Bizottságot, és az Európai Tanácsot is, 
ebből is látható, hogy az Európai Unió oktatáspolitikája és a Bolognai folyamat célkitűzései 
egy irányba mutatnak. 

A Bolognai nyilatkozatban foglaltakat az aláíró országok önkéntesen vállalták azzal a 
céllal, hogy a felsőoktatási politikáikat összehangolják, amelyek megvalósulása a tanul-
mányból is – úgy gondolom – látható, hogy elengedhetetlen az Európai Felsőoktatási Tér-
ség kialakításához. 

A tanulmányból – a Bolognai folyamat bemutatása és a reformok eddigi megvalósulása 
által – az is látható, hogy a magyar felsőoktatás a többi nemzet felsőoktatásával együtt, a 
már teljesített nagy kihívások mellett még sok, talán még előre nem is látható, nagy kihívás 
előtt áll. 

A már megvalósult reformok és a továbbiakban kitűzött reformcélok remélhetőleg elő-
segítik, és véleményem szerint elő kell, hogy segítsék az oktatói-kutatói, tudományos után-
pótlás biztosítására hivatott doktori képzés teljes körű modernizációját, és mind a nemzet-
közi jó gyakorlatok átvételével, mind a minőségi felsőoktatás megteremtésével elősegítik a 
nemzetközi együttműködéseket és Magyarország versenyképességét. 

 



 

 

 
 


