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A posztgraduális képzési programok megszervezésére és működésére vonatkozó 

SZABÁLYZAT 

 

– jóváhagyva a 21749/11.11.2019 számú Szenátusi Határozat alapján – 

– kiegészítve és újraközölve a 8324/22.06.2020 számú Szenátusi Határozat alapján – 

 

Az alábbi törvények és rendeletek alapján: 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1/2011-es számú Nemzeti 

oktatási törvény 171. cikk, 173. cikk és 328. cikk (2) bekezdés; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a felnőttek szakmai 

továbbképzésére vonatkozó 129/2000-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 21. cikk (2) 

bekezdés; 

- a 2019. augusztus 12-én kiadott 4.750-es számú tanügyminiszteri rendelet, amely a 

posztgraduális képzési programok megszervezési és bejegyzési keretmódszertanának 

jóváhagyására vonatkozik a felsőoktatási intézmények által; 

- az Oktatási és Kutatási Minisztérium által 2020. január 16-án kiadott 3063-as számú 

rendelet, amely a 4.750/2019-es számú minisztériumi rendelettel jóváhagyott 

posztgraduális képzési programok megszervezési és bejegyzési keretmódszertanának 

módosítására és kiegészítésére vonatkozik a felsőoktatási intézmények által;  

- az Oktatási és Kutatási Minisztérium által 2020. május 8-án kiadott 4.216-os számú 

rendelet, amely a 4.750/2019-es számú minisztériumi rendelettel jóváhagyott 

posztgraduális képzési programok megszervezési és bejegyzési keretmódszertanának 

kiegészítésére vonatkozik a felsőoktatási intézmények által, jóváhagyva a 4.750/2019-es 

számú minisztériumi rendelettel; 

- az Oktatási és Kutatási Minisztérium által 2019. szeptember 12-én kiadott 5.146-os számú 

rendelet, amely az európai kreditátviteli rendszer általános alkalmazásának 

jóváhagyására vonatkozik; 

- az Oktatási és Kutatási Minisztérium által 2017. március 17-én kiadott 3.475-ös számú 

rendelet, amely a Felsőoktatási Képesítések Országos Regiszterébe (RNCIS) való 

bejegyzési és iktatási módszertanának jóváhagyására vonatkozik, utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa jóváhagyja az alábbi szabályzatot: 

1. CIKK 

Jelen szabályzat az alábbi típusú programok megszervezését és működését szabályozza a 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében: 

(1) posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok; 

(2) posztgraduális továbbképzési programok;  
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(3) állandó oktatási posztgraduális programok. 

 

I. FEJEZET – Posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok 

2. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok az állandó 

oktatás részét képezik, belefoglalva az élethosszig tartó tanulásba. 

(2) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok 6 szintes 

programok, az Országos Képesítési Keretnek (CNC) megfelelően. 

(3) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok képzési 

kínálatot jelentenek bizonyos új foglalkozási/szakmai képességek aktualizálása/fejlesztése 

terén. 

3. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok 

megszervezése az alábbiak esetében történik: 

a. foglalkozások, szakok és szakmák a 2-es nagyobb csoportból, amelyeket a 

Romániai Foglalkozások Osztályozása (COR) tartalmaz; 

b. specifikus tevékenységek a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati 

Osztályozási Rendszeréből (CAEN). 

(2) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programokat meg 

lehet szervezni a szakmai/sajátos képességek megszerzése és/vagy fejlesztése céljából, 

amelyek egy vagy több foglalkozás esetében is közösek. 

4. CIKK 

A törvényes rendelkezésekkel összhangban a posztgraduális továbbképzési és folyamatos 

szakmai fejlesztési programok a kreditátviteli rendszert alkalmazzák, és a tanulmányok 

lezárása egy vizsga keretében történik, amelynek során a résztvevők által elsajátított 

szakmai kompetenciák felmérése valósul meg. 

5. CIKK  

(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programokban 

azoknak a végzetteknek van joguk részt venni, akik legalább alapképzési egyetemi vagy 

ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkeznek. 

(2) A jelentkezők beiratkozása és a felvételi megszervezése az érvényben lévő egyetemi 

szabályzatoknak megfelelően történik. 

(3) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok 

résztvevőinek minősége: posztgraduális tanulmányok hallgatója. 

6. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok elindítása 

és lebonyolítása az intézetek szintjén valósul meg. 
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(2) Az intézetek javasolják a posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési 

programok megszervezését azokon a szakterületeken, ahol legalább akkreditált alapképzési 

és magiszteri képzési programok működnek. 

(3) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programokat csak 

azon a nyelven és képzési formában lehet megszervezni, amelyeken az adott szakterületen 

akkreditált alapképzési és magiszteri képzési programok működnek. 

(4) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programokat nappali 

képzésben, távoktatásban vagy csökkentett látogatású képzési formában is meg lehet 

szervezni. 

7. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programoknak meg 

kell kapniuk a Curriculum Bizottság engedélyét, majd jóváhagyás céljából a Szenátushoz 

kerülnek. 

(2) A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a jóváhagyás érdekében a szervezők által 

(2 példányban) bemutatott dosszié az alábbiakból áll: 

a. kérvény - motiváció – érvelés/indoklás; 

b. a posztgraduális program adatlapja (jelen szabályzat 1-es Melléklete); 

c. a képzési formának (nappali képzés, távoktatás vagy csökkentett óralátogatású 

képzés) megfelelő tanterv, amelynek tartalmaznia kell a program által 

megszerezhető képességeket; 

d. annak az alapképzési vagy magiszteri tanulmányi programnak az alapképzési vagy 

magiszteri oklevélmelléklete, amelyen az adott posztgraduális program alapszik, és 

amelyből a posztgraduális program által kínált kompetenciákat átvették; 

e. álláskeret; 

f. az oktatók szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke, amelyeknek összhangban 

kell lenniük az oktatott tantárgy sajátosságaival; 

g. a tanterv alapján készült tantárgyi adatlapok; 

h. az anyagi alap leírása. 

(3) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok szenátusi 

jóváhagyását követően a szervező kitölti és a Rektori Hivatal részére benyújtja a Formularul 

de înscriere a programului în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) (A 

programnak a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe történő bejegyzési űrlapja) 

nyomtatványt, amelyet az Országos Képesítési Hatósághoz (ANC) küldenek. A programnak 

a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe történő bejegyzési űrlapját az Országos 

Képesítési Hatóság adja ki, és a jelen szabályzat 2-es Mellékletében bemutatott 

információkat tartalmazza. 

8. CIKK 
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(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok 

időtartamát a szervezők határozzák meg didaktikai tevékenységi (előadás, szeminárium, 

labor, szakgyakorlat) és egyéni felkészülési óraszámban. 

(2) A program időtartamának függvényében határozzák meg a szakmai és transzverzális 

kompetenciák számát, amely a posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai 

fejlesztési programok révén alakul. Ezeket arányosan veszik át annak az alapképzési vagy 

magiszteri tanulmányi programnak az oklevélmellékletéből, amelyen a posztgraduális 

program alapszik, a következő algoritmust alkalmazva: 

a. az alapképzési/magiszteri program tantervében szereplő fizikai órák számát el kell 

osztani az oklevélmellékletben szereplő szakmai és transzverzális kompetenciák 

össz-számával, ez eredményezi egy alapképzési/magiszteri kompetencia 

kialakulásához szükséges óraszámot; 

b. mivel a posztgraduális programok keretében a tanítási-tanulási folyamat intenzív 

rendszerben valósul meg, az alapképzési/magiszteri kompetencia kialakulásához 

szükséges óraszámot 3-mal (három) kell elosztani, ez adja egy posztgraduális 

kompetencia kialakulásához szükséges óraszámot; 

c. a posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programokhoz 

rendelt óraszám eloszlik a posztgraduális kompetencia kialakulásához szükséges 

óraszámmal, és ez alapján lehet meghatározni a program által kínált kompetencia 

számát. A 0,5 alatti tizedes számokat lefelé, a 0,5 felettieket felfelé kerekítjük. 

 

Nr. comp. P =  round {nr. ore P / [(nr. ore L sau M/nr. comp. L sau M)/3]} 

 

(3) A kompetenciák meghatározása a posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai 

fejlesztési programok tantervében lévő tantárgyak függvényében történik. 

(4) Az egy tantárgyhoz rendelt kreditpontok számát a program felelőse határozza meg 

mindenik tantárgy felelősével együtt, a BBTE kreditszabályzatának megfelelően. 

(5) 1 (egy) kreditpont jár 25 (huszonöt) órányi oktatási tevékenységért és egyéni 

felkészülésért, amelyből 10–12 óra az oktatási tevékenység. 

9. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programok befejezése 

egy vizsga alapján történik, amelynek során a résztvevők által elsajátított szakmai 

kompetenciák felmérése valósul meg. A kompetenciák elsajátítását ellenőrző vizsga során 

felmérik a megszerzett kompetenciák gyakorlati alkalmazását. 

(2) A szakmai kompetenciákat ellenőrző vizsgára a beiskolázást biztosító intézményben 

kerül sor. 

(3) A sikeres vizsgát követően a szakmai kompetenciák elsajátítását tanúsító bizonyítványt 

bocsátanak ki. 
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(4) A szakmai kompetenciák elsajátítását tanúsító bizonyítványhoz egy részletező melléklet 

is tartozik, amelyet az I-es szintű tanulmányi ciklus – egyetemi alapképzési tanulmányok 

végzettjei számára kibocsátandó tanulmányi okmányok tartalmának és formájának 

jóváhagyására vonatkozó 607/2014-es számú Kormányhatározat 10-es Melléklete írt elő. 

 

 II. FEJEZET – Posztgraduális továbbképzési programok 

10. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési programok az állandó oktatás részét képezik, 

belefoglalva az élethosszig tartó tanulásba. 

(2) A posztgraduális továbbképzési programok 6 szintes programok, az Országos 

Képesítési Keretnek (CNC) megfelelően. 

(3) A posztgraduális továbbképzési programok képzési kínálatot jelentenek a szakmai 

felkészülés terén, amely a szakmai ismeretek, attitűdök, képességek, készségek vagy 

kompetenciák fejlesztését/kiegészítését/megszerzését célozza a tanulás új eredményei által, 

mindazok esetében, akik már rendelkeznek egyetemi végzettséggel. Megszervezésük a 

foglalkoztatási sztenderdeknek vagy a munkáltatókkal leszögezett tanulmányi programnak 

megfelelően történik. Az oktatás megszerzése azokra az alapcsoportokba tartozó 

foglalkozásokra irányul, ahol már létezik a képesítés. A tanulási eredmények összegyűjtése 

által, két vagy három továbbképzési program egy újabb olyan foglalkozás végzésére 

jogosíthat fel, amely a már meglévő képesítés foglalkozási alapcsoportjához tartozik. 

11. CIKK 

1) A posztgraduális továbbképzési programok megszervezése az alábbiak esetében 

történik: 

a) foglalkozások, szakok és szakmák a 2-es nagyobb csoportból, amelyeket a 

Romániai Foglalkozások Osztályozása (COR) tartalmaz; 

b) specifikus tevékenységek a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati 

Osztályozási Rendszeréből (CAEN). 

(2) A posztgraduális továbbképzési programokat meg lehet szervezni a szakmai/sajátos 

képességek megszerzése és/vagy fejlesztése céljából, amelyek egy vagy több foglalkozás 

esetében is közösek. 

12. CIKK 

A törvényes rendelkezésekkel összhangban a posztgraduális továbbképzési programok a 

kreditátviteli rendszert alkalmazzák, és a tanulmányok befejezése egy záróvizsga keretében 

történik. 

13. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési programokban azoknak a végzetteknek van joguk részt 

venni, akik rövid képzési idejű felsőfokú oklevéllel vagy alapképzési egyetemi vagy ezzel 

egyenértékű oklevéllel rendelkeznek. 
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(2) A jelentkezők beiratkozása és a felvételi megszervezése az érvényben lévő egyetemi 

szabályzatoknak megfelelően történik. 

(3) A posztgraduális továbbképzési programok résztvevőinek minősége: posztgraduális 

tanulmányok hallgatója. 

14. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési programok elindítása és lebonyolítása az intézetek 

szintjén valósul meg. 

(2) Az intézetek javasolják a posztgraduális továbbképzési programok megszervezését 

azokon a szakterületeken, ahol legalább akkreditált alapképzési és magiszteri képzési 

programok működnek. 

(3) A posztgraduális továbbképzési programokat csak azon a nyelven és képzési formában 

lehet megszervezni, amelyeken az adott szakterületen akkreditált alapképzési és magiszteri 

képzési programok működnek. 

15. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési programoknak meg kell kapniuk a Curriculum 

Bizottság engedélyét, majd jóváhagyás céljából a Szenátushoz kerülnek. 

(2) A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a jóváhagyás érdekében a szervezők által 

(2 példányban) bemutatott dosszié az alábbiakból áll: 

a. kérvény - motiváció – érvelés/indoklás; 

b. a posztgraduális program adatlapja (jelen szabályzat 1-es Melléklete); 

c. tanterv, amelynek tartalmaznia kell a program által megszerezhető képességeket; 

d. annak az alapképzési/magiszteri tanulmányi programnak az 

alapképzési/magiszteri oklevélmelléklete, amelyen az adott posztgraduális 

program alapszik vagy a foglalkozási sztenderd, amelyekből a posztgraduális 

program által kínált kompetenciákat átvették; 

e. álláskeret; 

f. az oktatók szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke, amelyeknek összhangban 

kell lenniük az oktatott tantárgy sajátosságaival; 

g. a tanterv alapján készült tantárgyi adatlapok; 

h. az anyagi alap leírása. 

(3) A posztgraduális továbbképzési programok szenátusi jóváhagyását követően a szervező 

kitölti és a Rektori Hivatal részére benyújtja a Formularul de înscriere a programului în 

Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) (A programnak a Posztgraduális 

Programok Országos Regiszterébe történő bejegyzési űrlapja) nyomtatványt, amelyet az 

Országos Képesítési Hatósághoz (ANC) küldenek. A programnak a Posztgraduális Programok 

Országos Regiszterébe történő bejegyzési űrlapját az Országos Képesítési Hatóság adja ki, és a 

jelen szabályzat 2-es Mellékletében bemutatott információkat tartalmazza. 

16. CIKK 
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(1) A posztgraduális továbbképzési programok időtartamát a szervezők határozzák meg 

didaktikai tevékenységi (előadás, szeminárium, labor, szakgyakorlat) és egyéni felkészülési 

óraszámban. 

(2) A program időtartamának függvényében határozzák meg a szakmai és transzverzális 

kompetenciák számát, amely a posztgraduális továbbképzési programok révén alakul. 

Ezeket arányosan veszik át annak az alapképzési vagy magiszteri tanulmányi programnak 

az oklevélmellékletéből, amelyen a posztgraduális program alapszik, a következő 

algoritmust alkalmazva: 

a. az alapképzési/magiszteri program tantervében szereplő fizikai órák számát el kell 

osztani az oklevélmellékletben szereplő szakmai és transzverzális kompetenciák 

össz-számával, ez eredményezi egy alapképzési/magiszteri kompetencia 

kialakulásához szükséges óraszámot; 

b. mivel a posztgraduális programok keretében a tanítási-tanulási folyamat intenzív 

rendszerben valósul meg, az alapképzési/magiszteri kompetencia kialakulásához 

szükséges óraszámot 3-mal (három) kell elosztani, ez adja egy posztgraduális 

kompetencia kialakulásához szükséges óraszámot; 

c. a posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési programokhoz 

rendelt óraszám eloszlik a posztgraduális kompetencia kialakulásához szükséges 

óraszámmal, és ez alapján lehet meghatározni a program által kínált kompetencia 

számát. A 0,5 alatti tizedes számokat lefelé, a 0,5 felettieket felfelé kerekítjük. 

 

Nr. comp. P =  round {nr. ore P / [(nr. ore L sau M/nr. comp. L sau M)/3]} 

 

(3) A kompetenciák meghatározása a posztgraduális továbbképzési programok tantervében 

lévő tantárgyak függvényében történik. 

(4) Az egy tantárgyhoz rendelt kreditpontok számát a program felelőse határozza meg 

mindenik tantárgy felelősével együtt, a BBTE kreditszabályzatának megfelelően. 

(5) 1 (egy) kreditpont jár 25 (huszonöt) órányi oktatási tevékenységért és egyéni 

felkészülésért, amelyből 10–12 óra az oktatási tevékenység. 

17. CIKK 

(1) A posztgraduális továbbképzési programok befejezése egy vizsga alapján történik. 

(2) A záróvizsgára a beiskolázást biztosító intézményben kerül sor. 

(3) A sikeres vizsgát követően a szakmai kompetenciák elsajátítását tanúsító bizonyítványt 

bocsátanak ki. 

(4) A szakmai kompetenciák elsajátítását tanúsító bizonyítványhoz egy részletező melléklet 

is tartozik, amelyet az I-es szintű tanulmányi ciklus – egyetemi alapképzési tanulmányok 

végzettjei számára kibocsátandó tanulmányi okmányok tartalmának és formájának 

jóváhagyására vonatkozó 607/2014-es számú Kormányhatározat 10-es Melléklete írt elő. 
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III. FEZEJET – Állandó oktatási posztgraduális programok 

18. CIKK 

(1) A Babeș–Bolyai Tudományegyetem felnőttképzési szakmai programok szolgáltatója, és 

állandó oktatási posztgraduális programokat szervez felnőttek részére, amelyek 

akkreditációja törvényeknek megfelelően történt, és ezek elvégzéséről országos elismerésű 

bizonyítványt állít ki. 

(2) Az állandó oktatási posztgraduális programok lebonyolítása a karokon belüli intézetek 

keretében történik, míg a távoktatási és csökkentett látogatású képzési rendszerben a BBTE 

Felnőttképzési, Távoktatási és Csökkentett Óralátogatású Képzési Központján keresztül, az 

akkreditált szakterületeken. 

19. CIKK 

(1) Az állandó oktatási posztgraduális programok akkreditációját bármely 

minőségbiztosítási intézménynél el lehet végezni, amely a The European Quality Assurance 

Register for Higher Education (EQAR) tagja, a tanügyminiszteri rendelet által jóváhagyott 

akkreditációs módszertannak megfelelően. Az illető módszertan kidolgozásáig az állandó 

oktatási posztgraduális programok megszervezése jelen szabályzat alapján történik, és a 

Curriculum Bizottság javaslatára a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa 

engedélyezi. 

(2) A szükséges engedélyek megszerzése, illetve a jóváhagyás érdekében a szervezők által 

(2 példányban) bemutatott dosszié az alábbiakból áll: 

a. kérvény - motiváció – érvelés/indoklás; 

b. a posztgraduális program adatlapja (jelen szabályzat 1-es Melléklete); 

c. a képzési formának (nappali képzés, távoktatás vagy csökkentett óralátogatású 

képzés) megfelelő tanterv, amelynek tartalmaznia kell a program által 

megszerezhető képességeket; 

d. a foglalkozási sztenderd, amelyen az adott posztgraduális program alapszik, és 

amelyből a posztgraduális program által kínált kompetenciákat átvették; 

e. álláskeret; 

f. az oktatók szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke, amelyeknek összhangban 

kell lenniük az oktatott tantárgy sajátosságaival; 

g. a tanterv alapján készült tantárgyi adatlapok; 

h. az anyagi alap leírása. 

(3) Az állandó oktatási posztgraduális programok szenátusi jóváhagyását követően a 

szervező kitölti és a Rektori Hivatal részére benyújtja a Formularul de înscriere a programului 

în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) (A programnak a Posztgraduális 

Programok Országos Regiszterébe történő bejegyzési űrlapja) nyomtatványt, amelyet az 

Országos Képesítési Hatósághoz (ANC) küldenek. A programnak a Posztgraduális Programok 

Országos Regiszterébe történő bejegyzési űrlapját az Országos Képesítési Hatóság adja ki, és a 

jelen szabályzat 2-es Mellékletében bemutatott információkat tartalmazza. 
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20. CIKK 

(1) A felnőttek szakmai továbbképzésének célkitűzései, amelyeket az állandó oktatási 

posztgraduális programok segítségével meg lehet valósítani, a következőek: 

a. olyan humánerőforrás felkészítése, amely képes hozzájárulni a munkaerőpiaci 

versenyképesség növekedéséhez; 

b. az ismeretek aktualizálása és a szakmai felkészültség tökéletesítése az 

alapfoglalkozás, valamint a rokon foglalkozások esetén; 

c. a képesítés megváltoztatása, amelyet a gazdasági átszerveződés, a társadalmi 

mobilitás vagy a munkaképesség módosulása befolyásol; 

d. olyan korszerű ismeretek, módszerek vagy modern eljárások elsajátítása, amelyek a 

munkahelyi feladatok ellátásához szükségesek; 

e. az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése. 

(2) Az állandó oktatási posztgraduális programok megszervezése: 

a. transzverzális/kulcs-/kiegészítő szakmai kompetenciák megszerzésére irányul, 

amelyek a személyes vagy menedzseri képzéshez szükségesek; 

b. rendszerint modulokban történik, és a záróvizsga letételét követően bizonyítványt 

bocsátanak ki, amelyhez a kreditpontokban kifejezett szakmai kompetenciák 

elsajátítását tanúsító, részletező melléklet is tartozik, amelyet az I-es szintű 

tanulmányi ciklus – egyetemi alapképzési tanulmányok végzettjei számára 

kibocsátandó tanulmányi okmányok tartalmának és formájának jóváhagyására 

vonatkozó 607/2014-es számú Kormányhatározat 10-es Melléklete írt elő. 

(3) Az állandó oktatási posztgraduális programok megszervezése rendszerint a törvényes 

feltételek mellett létrehozott foglalkozásokon és a foglalkoztatási sztenderdeken alapszik. 

(4) Az állandó oktatási posztgraduális programok az átvehető kreditrendszert használják. 

21. CIKK 

(1) Az állandó oktatási posztgraduális programok: 

a. 6 (hat) szintes programok, az Országos Képesítési Keret (CNC) jóváhagyására 

vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 918/2013-as 

számú Kormányhatározatnak megfelelően; 

b. megszervezésük csak a törvénynek megfelelően működő egyetemi tanulmányi 

szakterületeken lehetséges; 

c. alapjukat az országos/európai szinten megkövetelt foglalkozási kompetenciák 

képezik, és a Romániai Foglalkozások Osztályozása (Clasificarea ocupațiilor din 

România – COR vagy ISCO – Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) 

rendszerében előírt foglakozásokat érintik; 

d. megszervezhetőek az európai szabályozásoknak megfelelő transzverzális és 

kulcskompetenciák fejlesztése/megszerzése céljából; 

(2) Az állandó oktatási posztgraduális programok lehetnek: 
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a. Bevezető posztgraduális programok – rövid programok, amelyek képzési kínálatot 

jelentenek az ismeretek, képességek, készségek elsajátítása céljából a Gazdasági 

Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében (CAEN) szereplő 

tevékenységek, valamint a Romániai Foglalkozások Osztályozásában (COR) lévő új 

foglalkozások/szakmák szükségleteinek megfelelően, új technológiák elsajátítása 

céljából, a munkaerőpiaci változásokra vonatkozó információk alapján, általában a 

szakterület tudományos és technológiai fejlődése során bekövetkezett újdonságok 

miatt, amelyek utólagosan továbbképzési/szakképzési programok megszervezését 

teszik szükségessé. 

b. Posztgraduális programok a felnőttek szakmai továbbképzésére – olyan képzési kínálatot 

jelentenek, amely szakmai felkészülést biztosít az ismeretek, készségek és szakmai/ 

transzverzális/ kulcskompetenciák fejlesztése/ kiegészítése/ megszerzése terén, a 

tanulás új eredményei által olyan személyek esetén, akik már rendelkeznek 

képesítéssel. A szakképzés a meglévő rokon szak/foglalkozás vezetői tisztségei 

esetén is lehetséges, és alapján szaktárgyak képezik. Több továbbképzési program 

egybekapcsolása révén lehet megszerezni azokat a tanulási eredményeket, amelyek 

egy újabb foglalkozás végzésére jogosítanak fel, ugyanabban a foglalkozási 

alapcsoportban. 

c.  Szakképzési posztgraduális programok – olyan képzési kínálatot jelentenek, amelyek 

tanulási eredmények megszerzését teszik lehetővé a Romániai Foglalkozások 

Osztályozásában (COR) szereplő ugyanazon foglalkozási területen/alapcsoportban, 

valamint a kompetenciák fejlesztését ugyanannak a képesítésnek a keretében. A 

szakképzési posztgraduális programok alapját azok a foglalkozási 

sztenderdek/tanulmányi programok és tanulási eredmények képezik, amelyek 

biztosítják a szakképzést elvégzők számára egy új foglalkozás végzésének 

képességét a Romániai Foglalkozások Osztályozása (Clasificarea ocupațiilor din 

România – COR vagy ISCO-08 – Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) 

rendszerében lévő ugyanazon alapcsoportban, amelyben az alapképzési 

tanulmányok végzése történt. A tanulmányi programok alapját szaktantárgyak, 

elméleti és alkalmazott tantárgyak képezik. 

d. Képesítési, valamint átképzési posztgraduális programok – a szakmai felkészülésben olyan 

képzési kínálatot jelentenek, amelyek minden olyan tanulási eredmény megszerzését 

lehetővé teszik, amelyek biztosítják a személy számára a COR vagy ISCO-08 

(Romániai Foglalkozások Osztályozása vagy Foglalkozások Nemzetközi 

Osztályozási Rendszere) rendszerében lévő egy vagy több foglalkozáshoz tartozó 

sajátos tevékenységek végzését. Átképzés révén a Romániai Foglalkozások 

Osztályozási rendszerében lévő ugyanazon kisebb csoporthoz tartozó újabb 

foglakozásokat lehet gyakorolni, amelyekhez az eredeti képesítéshez is tartozik. A 

képesítési, valamint átképzési posztgraduális programok alapját olyan tanulmányi 
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programok képezik, amelyek magukba foglalják a szakterülethez tartozó újabb 

tárgyakat és szaktárgyakat, és tartamuk legalább 30 kredit. 

(3) Az állandó oktatási posztgraduális programok keretében órát tartó oktatók/képzők 

lehetnek: 

a. a saját egyetem részéről; 

b. társultak, más egyetemekről; 

c. a tevékenységi területükön elismert szakemberek, ahogyan azt az érvényben lévő 

törvényes keretek szabályozzák. 

(4) A posztgraduális programok megszervezését az egyetem Szenátusa hagyja jóvá, és az 

engedélyeztetési dosszié, elsősorban az alábbiakat tartalmazza: 

a. a szakképzési program célkitűzései a programban részt vevő valamennyi személy 

által elsajátítandó szakmai kompetenciákban és tanulási eredményekben kifejezve; 

b. a javasolt célkitűzések megvalósításához szükséges felkészülés időtartama; 

c. a résztvevők minimum és maximum létszáma egy ciklus vagy felkészítősorozat 

keretén belül; 

d. a képzők képesítése, életkorra, nemre, fajra, etnikai származásra, politikai vagy 

vallási meggyőződésre vonatkozó diszkrimináció nélkül; 

e. a felkészítő programja; 

f. az ismeretek átadását és feldolgozását, valamint az adott foglalkozáshoz szükséges 

gyakorlati készségek kialakulását biztosító eszközök és módszerek; 

g. a képzéshez szükséges felszerelések, berendezések és anyagok; 

h. a szakképzési program sajátos célkitűzéseivel összhangban lévő kiértékelési eljárás; 

i. az akkreditált felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási osztályának jóváhagyása. 

22. CIKK 

(1) Az állandó oktatási posztgraduális szakképzési programokban azoknak a végzetteknek 

van joguk részt venni, akik rövid képzési idejű felsőfokú oklevéllel vagy alapképzési 

egyetemi vagy ezzel egyenértékű oklevéllel rendelkeznek. 

(2) Az állandó oktatási posztgraduális programok résztvevőinek minősége: posztgraduális 

tanulmányok hallgatója. 

(3) A Babeș–Bolyai Tudományegyetem szakképzési szerződést köt az állandó oktatási 

posztgraduális programok résztvevőivel, amely kidolgozása a 4750/12.08.2019-es számú 

miniszteri rendelet 3-as Melléklete alapján készült. 

(4) Az állandó oktatási posztgraduális program záróvizsgája elméleti és/vagy gyakorlati 

próbákból áll, amelyek alapján meg lehet állapítani a szakképzési programmal kapcsolatos 

tanulási eredmények/kompetenciák elsajátítását, a minőségbiztosítási követelmények 

betartásával. A záróvizsga egy vizsgáztató bizottság jelenlétében zajlik, és ezek részt 

vehetnek a munkaerőpiac/a szakképzési programok kedvezményezettjeinek képviselői is. 

(5) A posztgraduális továbbképzési és szakképzési programokat lezáró vizsgák 

bizottságaiban legalább három személynek kell lennie: egy elnök és két tag. 
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(6) A posztgraduális továbbképzési és szakképzési programokat lezáró vizsgák 

bizottságainak titkára is van, aki nem tagja a bizottságnak. 

(7) A posztgraduális programokat lezáró vizsgák bizottságaiban részt kell venniük, a tagok 

számának legalább egyharmados arányában, a felsőoktatási intézményen kívüli 

személyeknek is, akik a munkaerőpiacot képviselik. 

23. CIKK 

(1) Az állandó oktatási posztgraduális programok minimális időtartamát átvihető 

kreditpontokban fejezik ki, az alábbiak szerint: 

a. 1 (egy) kreditpont jár 25 (huszonöt) órányi oktatási tevékenységért és egyéni 

felkészülésért, amelyből 10–12 óra az oktatási tevékenység; 

b. egy olyan posztgraduális program időtartama, amely a 6-os szintű nevelési és 

képzési (Országos Képesítési Keret) teljes foglalkozási sztenderdhez kapcsolódó 

kompetenciák megszerzését célozza, nem lehet kevesebb mint 15 (tizenöt) átvihető 

kredit, azaz 180 (száznyolcvan) didaktikai óra. 

(2) A posztgraduális programok tanterveinek tartalmazniuk kell előadásokat, 

szemináriumokat és gyakorlati/laboratóriumi/tervezési tevékenységeket. 

24. CIKK 

(1) A posztgraduális programok megszervezése: 

a. a karok által, beleértve a BBTE karai és intézetei közötti partnerség által is; 

b. egyéb akkreditált felsőoktatási intézményekkel való partnerség révén; 

c. az engedélyezett felnőttek szakmai képzését biztosító szolgáltatókkal való 

partnerség révén; 

d. a közvetlenük érintett munkáltatókkal való partnerség révén. 

(2) Az állandó oktatási posztgraduális programokat nappali képzésben vagy csökkentett 

látogatású képzési formában is meg lehet szervezni. 

(3) A szakmai gyakorlatot az országban és külföldön is el lehet végezni. 

 

IV. FEJEZET – A posztgraduális továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési 

programok regisztrálása a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe (RNPP). 

25. CIKK 

(1) A Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek az alábbi törvényes kötelezettségei vannak: 

a. továbbítja az Országos Képesítési Hatóságnak (ANC) a megszervezett 

posztgraduális programokra vonatkozó információkat, hogy azokat be lehessen 

vezetni a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe (RNPP), amely a 

Felsőoktatási Képesítések Országos Regiszterének (RNCIS) részét képezi; 

b. a szakminisztériumtól kérvényezni a kompetenciák igazolására szolgáló oklevelek 

és végbizonyítványok kiállításához szükséges nyomtatványokat. A Posztgraduális 

Programok Országos Regiszterébe (RNPP) feltöltött információk alapján a 



13 

szakminisztérium jóváhagyja az Országos Képesítési Hatóság (ANC) által kezelt és 

a minisztérium felé továbbított szükséges nyomtatványok mennyiségét; 

c. továbbítani az Országos Képesítési Hatóságnak (ANC) az állandó oktatási 

posztgraduális programoknak, a továbbképzési és folyamatos szakmai fejlesztési 

programoknak a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe (RNPP) való 

bejegyzésekor befizetett összegről szóló igazolást, amely az országos nettó átlagbér 

25%-ának felel meg (az információk elküldésének időpontjában érvényes 

jogszabályoknak megfelelően). 

(2) Az Országos Képesítési Hatóságnak (ANC) átküldött információk között legalább az 

alábbiaknak kell szerepelniük: 

a. a program megnevezése és az Országos Képesítési Keretnek (CNC) megfelelő 

szintje; 

b. a program típusa és szakterülete az Oktatás Nemzetközi Osztályozási Rendszere 

(ISCED) alapján; 

c. a posztgraduális programok leírása a tanulás eredményei/megszerzett 

kompetenciák (adott esetben) és a munkaerőpiaci foglalkozások szempontjából 

megszervezett program/sztenderd alapján; 

d. a program lebonyolításának helyszíne és a szervező: egyetem/ kar/ konzorcium; 

e. a program időtartama és az átvihető kreditpontok száma. 

(3) Az Országos Képesítési Hatóságnak (ANC) átküldött információkat a szervezőnek kell 

kitöltenie a Formularul de înscriere a programului în Registrul Național al Programelor 

Postuniversitare (RNPP) (A programnak a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe 

történő bejegyzési űrlapja) nyomtatvány alapján, amelyet az Országos Képesítési Hatóság 

(ANC) bocsátott ki, és amely a jelen szabályzat 2-es számú Mellékletében bemutatott 

információkat tartalmazza. 

(4) A képesítési/átképzési posztgraduális programoknak a Posztgraduális Programok 

Országos Regiszterébe történő bejegyzése egy összeg befizetése ellenében történik az 

Országos Képesítési Hatóság (ANC) részére, amelynek mennyiségét a Felsőoktatási 

Képesítések Országos Regiszterébe (RNCIS) való bejegyzési és iktatási módszertan 

jóváhagyására vonatkozik, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

347/2017-es számú tanügyminisztériumi rendelet határoz meg. A díj fedezi a 

képesítési/átképzési posztgraduális programokra vonatkozó minősítés hitelesítésének és 

bejegyzésének érdekében benyújtott dosszié ellenőrzését. 

26. CIKK 

(1) Minden tanév végén, a posztgraduális programokat szervező karoknak kötelességük 

elküldeni a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Rektori Hivatalának a programok 

végzettjeinek létszámát, hogy továbbítani lehessen a tanügyminisztérium Felsőoktatási 

Főigazgatósága részére, amelyet majd az Országos Statisztikai Intézetnek is lejelentenek. 
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(2) Az adatokat a Curriculum Irodának kell elküldeni szeptember 20-ig, és fel kell tüntetni 

az adott egyetemi tanévben szeptember 30-án lezáruló posztgraduális programok 

mindenik évfolyamának végzettjeit. 

(3) A végzettek létszámát egyetemi tanév / kar / program típusa / posztgraduális program / 

évfolyam alapján kell lejelenteni, a jelen szabályzat 3-as számú Mellékletének megfelelően. 

 

V. FEJEZET – Végső és átmeneti rendelkezések 

27. CIKK 

A posztgraduális tanulmányi programokat megszervezése tandíjas rendszerben vagy más 

forrásból származó támogatásból is történhet, az érvényben lévő törvényes előírásokkal 

összhangban. A tandíj összegét a szervezők javasolják, és szenátusi határozattal kerül 

jóváhagyásra. 

28. CIKK 

(1) A posztgraduális tanulmányi programok keretében elvégzett tevékenység normázása 

külön történik, és nem tartozik az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 1/2011-es Nemzeti oktatási törvény 288. cikk (1) bekezdésének hatálya alá. 

(2) A posztgraduális tanulmányi programok keretében egy oktató és/vagy a 

programkoordinátor oktató által megtartható maximális óraszámot az egyetem 

Szenátusa határozza meg, és ez nem lehet több mint oktatónként két tantárgy. 

29. CIKK 

(1) A posztgraduális képzési programok megszervezési és bejegyzési keretmódszertanának 

jóváhagyására vonatkozó, 2019. augusztus 12-én kiadott 4.750-es számú tanügyminiszteri 

rendelet érvénybe lépése előtt kiértékelt és jóváhagyott posztgraduális programokat 2020. 

szeptember 30-ig lehet megszervezni, azzal a feltétellel, hogy eddig az időpontig 

bekerüljenek a Posztgraduális Programok Országos Regiszterébe (RNPP). 

(2) A posztgraduális képzési programok mindazon végzettjei, akik 2020. szeptember 30-ig 

sikeresen átmentek a szakmai kompetenciákat felmérő vizsgán, megkapják a szakmai 

képességeket igazoló bizonyítványt és a részletező mellékletet. A részletező mellékletet két 

nyelven bocsátják ki, románul és egy nemzetközileg használt idegen nyelven (angol, francia 

vagy német). 

30. CIKK 

Jelen szabályzat a BBTE Szenátusa által történő jóváhagyás követően lép érvénybe, és 

valamennyi posztgraduális képzési programra alkalmazható. A jelen szabályzat érvénybe 

lépésekor minden korábbi rendelkezés (határozat) érvényét veszíti. 

 

Dr. Florin Streteanu egyetemi tanár 

Elnök 


