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Kapcsolódó módosító javaslat!

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A felsőoktatásról szóló T/15267. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-
ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
- a T/15267/337., T/15267/349., T/15267/411 . számon benyújtott módosító javaslathoz
kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő.

1 . A törvényjavaslat 32 . §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség
szerezhető . Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a
mesterképzés megkezdésére . Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban
meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít . Az alapképzés képzési és kimeneti
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az
alapképzésben . A Kormány határozza meg azokat az alapképzéseket, amelyekben egy félévig
tartó összefüggő szakmai gyakorlat (a továbbiakban : összefüggő szakmai gyakorlat)
szervezhető, továbbá, hogy az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése feltétele-e a
záróvizsgára bocsátásnak . Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő
szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven
kreditet lehet megszerezni . A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév."

2. A törvényjavaslat 153 . § (1) bekezdés 5 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza]

„5 . a többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét, a képesítési keretet, a
képzés indításának eljárását, a doktori képzés szabályait, a tudományterületeket,
tudományágakat [32 . § (5) és (11) bekezdés, 145 . § (7) bekezdés],"

Indokolás

A módosító javaslat lehetővé teszi a gyakorlatigényes képzések megszervezését .

Budapest, 2005 . április 25 .
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