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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy míg egyetemi
felvételekor – egészen a 2015-2016-os tanévig –
hatályos volt az az rendelkezés, amely alapján a 40
év felettieknek a diploma megszerzéséhez nincs
szükségük nyelvvizsgára, jelenleg ez a szabály már
nem hatályos.
Álláspontja az intézkedés több, korához
hasonló hallgatót hátrányos helyzetbe hoz.

lezárt

A közérdekű bejelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megvizsgálta és az alábbi tájékoztatást adta.
Az oklevél megszerzésének feltételrendszere, és ennek keretében az
elsajátítandó nyelvtudás törvényi szinten szabályozott, a szabályozás alapja
egy erős társadalmi szükséglet. A felsőoktatásban oklevelet szerzők a
társadalom értelmiségi rétegéhez tartoznak, akik számára a gazdaság és a
kultúra, az élet valamennyi terét átszövő információs technológiai környezet
elengedhetetlenné teszi az idegen nyelvek és kultúrák ismeretét. Ma már
nincs szakmai vita a tekintetben, hogy a nyelvismeret követelmény legyen a
diploma kiadásánál, esetleg csak azon lehet szakmai polémia, hogy ez milyen
formában jelenjen meg, mint követelmény.
Ezen felül Magyarország az Európai Unió tagállamaként egy
soknyelvű, multikulturális integráció része, melynek előnyei akkor tudnak
igazán kibontakozni, ha a nyelvtudás nem korlát, hanem a működés közös
kulturális alapja. A nyelvvizsga-követelmények csökkentése nem követhető
út a mai Európában.
A hatályos jogszabályokban előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése
sok hallgató számára jelent nehézséget, ezért került sor a TAMOP 2.1.2
projekt, a Diplomamentő Program elindítására, valamint annak lehetővé
tételére, hogy a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsgakövetelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett
külön nyelvi vizsgát tehessenek a hallgatók.
A hallgató mentesülhet a nyelvvizsga követelmény teljesítése alól
abban az esetben, amennyiben a rehabilitációs szakértői szerv által kiadott
szakértői véleménnyel igazolja, hogy diszlexia vagy diszgráfia miatt a
nyelvvizsga megszerzésére nem képes.
A Kormány számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy a
nyelvvizsga követelmények teljesítésének hiánya miatt diplomát nem szerző
hallgatókat megsegítse.
A Kormány által elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban" című
középtávú szakpolitikai stratégia célja a teljesítményelvű felsőoktatás
kialakítása és fejlesztése, a hallgatókkal szemben támasztott bemeneti és
kimeneti minőségi követelmények növelése, a lemorzsolódás csökkentése, a
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő kompetenciákkal és készségekkel
rendelkező szakemberek képzése, a pedagógusképzés megújításának
folytatása.

A Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításának egyik
eszköze a 2020-tól a felsőoktatási felvételi eljárás során bemeneti
követelményként bevezetendő legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat.
A fenti intézkedésekkel ellentétes lenne, ha a bizonyos életévet
betöltött hallgatók számára lehetővé tennénk a kimeneti követelményként
meghatározott nyelvvizsga alóli mentességet.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (1)
bekezdésének rendelkezését már a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 150. § (1) bekezdése is a 2015/2016. tanévben záróvizsgát tett
hallgatókra vonatkoztatta, a rendelkezés már 2006 óta hatályos, így a
hallgatók előtt régóta ismert ez a szabályozás.

