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T Ö R V É N Y E K  É S  E L N Ö K I  R E N D E L E T E K 
 

ROMÁNIA PARLAMENTJE 
 

A KÉPVISELŐHÁZ          A SZENÁTUS 
 

NEMZETI OKTATÁSI TÖRVÉNYx) 
 
 Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. 
 

I. CÍM 
Általános rendelkezések 

 
 1. cikk – A jelen törvény biztosítja az egész életen át tartó tanuláshoz való alapvető jognak a román 
állam fennhatósága alatt történő gyakorlásához szükséges keretet. A törvény az állami, a magán és a 
felekezeti oktatás felépítését, funkcióit, megszervezését és működését szabályozza. 

                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. január 10-ei 18. számában. 
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 2. cikk – (1) A törvény az értékekre, a kreativitásra, a kognitív, akarati és cselekvési képességekre, az 
alapvető ismeretekre, valamint a szakmában és a társadalomban közvetlenül hasznosítható ismeretekre, 
képességekre és készségekre irányuló oktatási szemléletet képviseli. 

 (2) A törvény által vállalt küldetés a román társadalom mentális infrastruktúrájának – Románia 
európai uniós tagságával és a globalizáció új kihívásaival összhangban való – kialakítása az oktatás révén, 
valamint olyan versenyképes hazai humánerőforrás létrehozása, amely hatékonyan tud működni mind a mai, 
mind pedig a jövőbeni társadalomban. 

 (3) A román iskola oktatási ideálja az egyén szabad, teljes és harmonikus fejlődése, önálló 
személyiségek kialakítása, valamint a személyek kiteljesedéséhez és fejlődéséhez, a vállalkozói szellem 
kialakulásához, az állampolgárok aktív társadalmi szerepvállalásához, a szociális inklúzióhoz és a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges értékrend vállalása. 

 (4) Az állam a román állampolgárok számára egyenlő, megkülönböztetés-mentes hozzáférést biztosít 
a köz- és felsőoktatás minden szintjéhez és formájához, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz. 

 (5) Ugyanezen jogok illetik meg az Európai Unió többi tagállamának, valamint az Európai Gazdasági 
Térséghez tartozó államok és a Svájci Államszövetség polgárait is. 

 (6) A (4) bekezdésben meghatározott jogok egyenlően megilletik a Romániában védelmet igénylő 
vagy szerző kiskorúakat, valamint azon külföldi és hontalan kiskorúakat, akiknek romániai tartózkodása a 
törvény szerint hivatalosan elismert. 

 (7) Romániában az oktatás kérdése nemzeti szinten elsőbbséggel kezelendő. 

 3. cikk – A romániai közoktatás és felsőoktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás a következő 
elvekre épül: 

 a) a méltányosság elve – mely szerint az oktatás megkülönböztetés-mentesen hozzáférhető; 

 b) a minőség elve – mely szerint az oktatással összefüggő tevékenységeket referencia-
szabványokhoz, valamint hazai és nemzetközi jó gyakorlatokhoz mérik; 

 c) a relevancia elve – mely szerint az oktatásnak a személyi fejlődési és a társadalmi-gazdasági 
szükségletekre kell válaszolnia; 

 d) a hatékonyság elve – mely szerint a létező erőforrások felhasználásával maximális tanulási 
eredményekre kell törekedni; 

 e) a decentralizálás elve – mely szerint a legfontosabb döntéseket a folyamatban közvetlenül részt 
vevő szereplőknek kell meghozniuk; 

 f) a nyilvános felelősség elve – mely szerint a köz- és felsőoktatási intézmények nyilvánosan felelnek 
teljesítményükért; 

 g) valamennyi román állampolgár kulturális identitásának garantálása és a kultúrák közötti párbeszéd 
elve; 

 h) a román nép nemzeti identitásának és kulturális örökségének vállalása, terjesztése és megőrzése;  

 i) a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási 
identitás fejlesztéséhez és kifejezéséhez való jog elismerésének és garantálásának elve; 

 j) az esélyegyenlőség biztosításának elve; 

 k) az egyetemi autonómia elve; 

 l) az akadémiai szabadság elve; 

 m) az átláthatóság elve – mely a döntések és az eredmények – időszakos és megfelelő közlése révén 
biztosított – teljes láthatóságában nyilvánul meg; 

 n) a gondolkodás szabadságának és ideológiáktól, vallási dogmáktól és politikai doktrínáktól való 
mentességének elve; 

 o) a szociális inklúzió elve; 
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 p) az oktatás haszonélvezőkre való fókuszálása; 

 q) a szülők részvételének és felelősségének elve; 

 r) az egészségre való nevelés támogatása, akár testnevelés és sporttevékenységeken való részvétel 
révén is; 

 s) az elismert egyházak saját követelményei szerinti hitoktatás biztosítása; 

 t) a döntések párbeszédre és konzultációra való építése; 

 u) a tanulónak/egyetemi hallgatónak, mint az oktatási rendszer közvetlen haszonélvezőjének a 
véleményformáláshoz való joga tiszteletben tartása. 

 4. cikk – A gyermekek, fiatalok és felnőttek oktatásának és szakképzésének fő célja az ismeretek, 
készségek és képességek együttesét képező azon kompetenciáknak a kialakítása, amelyek szükségesek: 

 a) az önmegvalósításhoz és a személyi fejlődéshez, a saját életcél megvalósítása révén, az egyének 
érdekeinek és törekvéseinek, valamint egész életen át tartó tanulási vágyának megfelelően; 

 b) a társadalmi beilleszkedéshez és társadalmi életben való tevékeny állampolgári részvételhez;  

 c) a munkavállaláshoz és egy fenntartható gazdaság működéséhez és fejlődéséhez való 
hozzájáruláshoz; 

 d) a humanista és tudományos értékekre, nemzeti és egyetemes kultúrára, valamint a kultúrák közötti 
párbeszédre építő életszemlélet kialakításához; 

 e) az emberi méltóság, a tolerancia, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben 
tartásának szellemében való neveléshez; 

 f) az embert érintő kérdésekkel, az erkölcsi-polgári értékekkel, valamint a természettel és a körülvevő 
természeti, társadalmi és kulturális környezettel szembeni érzékenység műveléséhez. 

 5. cikk – (1) A nemzeti oktatási rendszeren keresztül biztosított oktatás és szakképzés tárgykörében a 
jelen törvény rendelkezései minden más jogszabály előírásai fölött állnak. Ütköző rendelkezések esetében, a 
jelen törvény előírásai az irányadók. 

 (2) A jelen törvény bármely módosítása és kiegészítése azt az iskolai, illetve egyetemi tanévet követő 
tanév első napjától lép hatályba, amelyben azokat törvénnyel elfogadták. 

 (3) A (2) bekezdés előírásaitól eltérve, a jelen törvénynek az általános iskolai vagy középiskolai 
országos záróvizsgára vonatkozó rendelkezéseit a módosítás vagy kiegészítés hatályba lépésének 
időpontjában az első általános iskolai, illetve középiskolai évben járó évfolyamtól kezdődően kell 
alkalmazni. 

 6. cikk – (1) Romániában csupán a román állam által a hatályos jogszabályok szerint elismert 
oklevelek érvényesek. 

 (2) A köz- és felsőoktatási intézmények által kiállított tanulmányi iratok rendszerét oktatási, kutatási, 
ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 (3) A tanulmányi iratok tartalmát és formáját az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
kezdeményezett kormányhatározattal kell megszabni. 

 7. cikk – (1) A köz- és felsőoktatási intézményekben, valamint az oktatási és szakképzési céllal 
használt egyéb helyiségekben tilos az erkölcsi szabályokat sértő és minden olyan tevékenység, amely 
veszélyezteti a gyermekek és a fiatalok, illetve a tanszemélyzet, a kisegítő tanszemélyzet és az egyéb 
kategóriájú személyzet egészségét, valamint testi vagy szellemi épségét, nemkülönben tilosak a politikai 
tevékenységek és a hittérítés. 

 (2) Az állami köz- és felsőoktatási intézmények privatizációja tilos. 

 8. cikk – Az állami költségvetésből és a helyi közigazgatási hatóságok költségvetéséből az illető év 
nemzeti össztermékének legkevesebb 6%-át minden évben a nemzeti oktatás finanszírozására kell fordítani. 
Ezen felül, a köz- és felsőoktatási intézmények saját jövedelmekkel rendelkezhetnek és gazdálkodhatnak. Az 
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állami költségvetésből a tárgyévi nemzeti össztermék legkevesebb 1%-át minden évben a tudományos 
kutatás számára kell kiutalni. 

 9. cikk – (1) A közoktatás finanszírozásának alapelvei a következők: 

 a) az alapok szükséges voltát megindokoló elemek és azok kiutalásának átláthatósága; 

 b) a minőségi oktatásra szánt alapok kiosztásának méltányossága; 

 c) az erőforrások összehangolása az elérni kívánt célokkal; 

 d) következetes és stabil pénzügyi mechanizmusok használatából adódó kiszámíthatóság; 

 e) az erőforrások felhasználásának hatékonysága. 

 (2) Az állam az állami, valamint az akkreditált magán és felekezeti kötelező általános oktatásban részt 
vevő valamennyi óvodás és tanuló számára gondoskodik az alapfinanszírozásról. Az állam úgyszintén 
biztosítja az alapfinanszírozást az akkreditált állami, magán és felekezeti szak- és gimnáziumi oktatásra, 
valamint az állami felsőfokú technikumi oktatásra. A finanszírozásra az egy tanulóra/óvodásra eső 
standardköltségx) alapján és keretei között, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
kidolgozott módszertan szerint kerül sor. 

 (3) Az állami oktatás ingyenes. Egyes oktatási tevékenységek, szintek, ciklusok vagy képzési 
programok a jelen törvényben meghatározott feltételek között díjkötelesek lehetnek. 

 (4) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium szakszerve révén évente meghatározza a 
fejkvótát, amely az alapfinanszírozás kiindulópontja. Az illető összegben részesül az állami közoktatásban 
részt vevő valamennyi óvodás és tanuló, valamint a magán és felekezeti kötelező általános oktatásban, 
szakoktatásban és gimnáziumi oktatásban részt vevő óvodások és tanulók, akik a hatályos jogszabályok 
szerint akkreditált és rendszeresen értékelt közoktatási intézményben tanulnak.  

 (5) A közoktatás finanszírozása a „tanulót követő finanszírozás” elve szerint történik, amely szerint a 
tanulót vagy óvodást megillető költségvetési alapokat annak a közoktatási intézménynek kell kiutalni, 
amelyben az tanul, betartva a (2) – (4) bekezdés előírásait. 

 (6) Az oktatást, a törvény feltételei között, közvetlenül gazdasági szereplők, valamint más természetes 
vagy jogi személyek is finanszírozhatják. 

 (7) Az oktatás támogatható ösztöndíjakkal, diákhitelekkel, díjakkal, adományokkal, 
szponzorálásokkal, saját és más törvényes forrásokkal. 

 10. cikk – (1) Romániában az oktatás közérdekű szolgáltatás, amely a jelen törvény feltételei között 
román nyelven, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvén és világnyelveken valósul meg. 

 (2) Minden településen román és/vagy esetenként kisebbségi tannyelvű közoktatási intézményeket 
vagy tancsoportokat kell szervezni és fenntartani, illetve biztosítani kell minden tanuló anyanyelven történő 
iskoláztatását a lehető legközelebbi településen. 

 (3) Az állam hivatalos nyelveként a román nyelv iskolai tanulása minden román állampolgár számára 
kötelező. A tantervekbe a román nyelv elsajátítására megfelelő és elégséges óraszámot kell belefoglalni. A 
közigazgatási hatóságok gondoskodnak a román nyelv elsajátításához szükséges anyagi feltételek és 
humánerőforrás biztosításáról. 

  (4) A nemzeti oktatási rendszer keretében, az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendeletben 
megnevezett hivatalos iskolai és egyetemi iratokat kizárólag román nyelven kell elkészíteni. A többi iskolai 
és egyetemi iratok a tannyelven is készülhetnek. 

 (5) A köz- és felsőoktatási intézmények kérésre, költségtérítés ellenében, hivatalos fordításokat 
készíthetnek és bocsáthatnak ki saját dokumentumaikról és egyéb iskolai és egyetemi irataikról, betartva a 
törvényi rendelkezéseket. 
                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az „egy tanulóra/óvodásra eső standardköltség” fogalma a köznyelvben „fejkvóta”-ként, 
míg a rendszer maga „fejkvóta-rendszer”-ként honosodott meg, így közérthetőségi és szövegegyszerűsítési szándéktól vezérelve, a 
továbbiakban az utóbbi fogalmakat használjuk. 
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 11. cikk – (1) A Kormány támogatja a román nyelvű oktatást azokban az országokban, amelyekben 
románok élnek, betartva az illető állam jogát. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Külügyminisztériummal együttműködésben, a 
Román Nyelv Intézetén keresztül román tannyelvű közoktatási intézményeket szervezhet Románia külföldi 
diplomáciai képviseletei és kulturális intézetei mellett, külföldi egyetemeken működő lektorátusokat, valamint a 
román nyelvet, kultúrát és civilizációt népszerűsítő tanfolyamokat támogathat. 

 12. cikk – (1) Az állam támogatja a szociálisan rászoruló, valamint a sajátos nevelési igényű 
bölcsődéseket, óvodásokat, tanulókat és egyetemi hallgatókat. 

 (2) Az állam a törvény feltételei között szociális ösztöndíjakat biztosít a hátrányos helyzetű családból, 
valamint nevelőotthonból származó tanulók és hallgatók számára. 

 (3) A kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező, valamint az oktatásban és szakképzésben, 
illetve művelődési és sporttevékenységekben rendkívüli eredményeket elérő tanulókat és egyetemi 
hallgatókat az állam díjakkal, ösztöndíjakkal, táborban való részvétellel és más hasonlókkal jutalmazza. 

 (4) A szociális ösztöndíjban részesülő tanulók és egyetemi hallgatók számára tanulmányi 
eredményeikért járó ösztöndíj is nyújtható. 

 (5) Az állam és más érintett tényezők anyagilag támogatják a tanulók és egyetemi hallgatók országos 
és nemzetközi megmérettetéseken való részvételét. 

 (6) Az állam az oktatáshoz való jogot minden sajátos nevelési igényű személy számára garantálja. A 
speciális oktatás és a speciális integrált oktatás a nemzeti közoktatási rendszer részei. 

 (7) A speciális oktatás és a speciális integrált oktatás a sajátos nevelési igényekhez igazított, 
differenciált iskolai oktatási formák, amelyek egyidejűleg komplex oktatássegítési, szociális és egészségügyi 
ellátási formák is. 

 (8) Azok a tanulók, akiknek nincs lehetőségük a lakhelyük szerinti településen közoktatási 
intézményben tanulni, a legközelebbi oktatási intézményhez való utazási költségeik megtérítésében, illetve 
ingyenes kollégiumi elszállásolásban és étkeztetésben részesülnek, a felsőfokú technikumi oktatásban részt 
vevők kivételével. 

 13. cikk – (1) Az egész életen át tartó tanuláshoz való jogot törvény garantálja. 

 (2) Az egész életen át tartó tanulás magában foglalja az egyes személyek által a kisgyermekkori 
neveléstől kezdve teljesített minden tanulási tevékenységet, amely személyi, polgári, társadalmi és/vagy 
foglalkoztatási szempontból meghatározó ismeretszerzésre, készség- és képességfejlesztésre irányul. 

 14. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium – a tanárok reprezentatív 
szervezeteivel, a szülők reprezentatív tömörüléseivel, az Országos Rektori Tanáccsal, az állami, magán és 
felekezeti egyetemek és iskolák szervezeteivel, az Országos Kisebbségi Tanáccsal, a reprezentatív oktatási 
szakszervezetekkel, a tanulók reprezentatív szervezeteivel, az egyetemi hallgatók reprezentatív 
szervezeteivel, a közigazgatási hatóságokkal, az üzleti környezettel és a nevelési programokat/szociális 
szolgáltatói szövetségeket támogató nem-kormányzati szervezetekkel folytatott konzultációt követőn – 
megtervezi, megalapozza és végrehajtja a nemzeti oktatási stratégiákat. 

 (2) Az állam támogatja a köz- és a magánszektor partneri összefogását. 

 15. cikk – (1) Az állam által hivatalosan elismert egyházak a meglévő állami egyetemek keretében kettős 
alárendeltségű teológiai oktatás megszervezését kérhetik az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumtól, 
amely az egyházi személyzet felkészítését és az egyházak szociális-misszionárius tevékenységének előkészítését 
szolgálná, kizárólag középiskolai végzettséggel rendelkezők számára, az egyes egyházaknak az ország vallási 
szerkezetében való, hivatalos népszámlásából eredő számbeli arányának megfelelően. Az ilyen oktatási forma 
létrehozására, megszervezésére és működésére a törvény szerint kerülhet sor. 

 (2) Az állam által elismert egyházak a jelen törvény feltételei között felekezeti oktatást szervezhetnek 
saját magán köz- és felsőoktatási intézményeikben.  
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II. CÍM 
Közoktatás 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 
 

 16. cikk – (1) A kötelező általános oktatás 10 osztályos, és magában foglalja az elemi és az általános 
iskolai oktatást. A középiskolai oktatás legkésőbb 2020-ban válik kötelezővé. 

 (2) A 10 osztályos nappali oktatásban való részvételi kötelezettség a 18. életév betöltésekor szűnik 
meg. 

 (3) A nemzeti oktatási rendszer keretében való oktatás és szakképzés céljainak teljesítése érdekében 
az állami középiskolai oktatás általános és ingyenes. 

 17. cikk – A közoktatásban való részvétel ideje alatt, a felsőfokú technikumi oktatás kivételével, a 
gyermekek a törvény feltételei között biztosított családi pótlékban részesülnek. 

 18. cikk – (1) Az elemi, általános iskolai, középiskolai és szakoktatás kerettervei a közös törzs részét 
képező tantárgyként magukban foglalják a vallást. Az állam által elismert egyházakhoz tartozó tanulók 
számára – számuktól függetlenül – biztosított a felekezeti hovatartozásuk szerinti vallásórán való részvétel 
alkotmányos joga. 

 (2) A nagykorú tanulónak, illetve a kiskorú tanuló szüleinek vagy törvényes gyámjának a kérésére a 
tanuló távol maradhat a hitoktatástól. Ebben az esetben, az érintett tanulmányi eredményeit a „Vallás” 
tantárgy nélkül kell zárni. Hasonlóan kell eljárni annak a tanulónak az esetében is, aki számára objektív 
okokból nem lehet feltételeket biztosítani a hitoktatáson való részvételre. 

 (3) A „Vallás” tantárgyat csupán a jelen törvény előírásai szerinti képesítéssel rendelkező, az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és az állam által hivatalosan elismert egyházakkal kötött 
megállapodások alapján meghatalmazott tanszemélyzet taníthatja. 

 19. cikk – (1) A nemzeti oktatási rendszer keretében tevékenykedő közoktatási intézmények akkor 
rendelkeznek jogi személyiséggel, ha esetenként az alábbiak szerint vannak megszervezve és működnek: 

 a) legkevesebb 300 tanulóval; 

 b) legkevesebb 300 tanulóval, óvodással és bölcsődéssel; 

 c) legkevesebb 150 óvodással és bölcsődéssel; 

 d) legkevesebb 100 tanulóval és/vagy óvodással a speciális közoktatási intézmények esetében. 

 (2) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérve, azokban a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben a 
tanulók, óvodások és bölcsődések száma nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott küszöböt, egyetlen 
jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézményt kell megszervezni. 

 (3) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérve, a helyi szükségleteknek megfelelően, a szülők vagy törvényes 
gyámok kérésére, jogi személyiséggel rendelkező, román tannyelvű közoktatási intézményeket, osztályokat 
vagy csoportokat kell a törvény feltételei között megszervezni. 

 (4) Az oktatáshoz és szakképzéshez való egyelő hozzáférés biztosítása céljából, a helyi közigazgatási 
hatóságok, a tanfelügyelőségek kötelező érvényű véleményezésével, jóváhagyhatják esetenként olyan, jogi 
személyiséggel nem rendelkező oktatási struktúrák megszervezését, működését vagy feloszlatását, amelyek 
egy jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény részeként működnek és a törvény feltételei között 
egyazon fő-hitelutalványozónak vannak alárendelve. 

 (5) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában meglévő állami felekezeti közoktatási 
intézmények esetében, az illető felekezeteknek és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak a 
jelen törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapos határidőn belül meg kell állapodniuk egy 
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kormányhatározattal jóváhagyásra kerülő működési módszertanban, amelynek rendeznie kell a jogi, vagyoni, 
pénzügyi és adminisztratív viszonyokat. 

 20. cikk – (1) A helyi közigazgatási hatóságok gondoskodnak a közoktatás megfelelő körülmények 
közötti működéséről a területi körzetükben lévő településeken. 

 (2) A közoktatás megszervezésével és működésével kapcsolatosan a helyi közigazgatási hatóságokra 
háruló kötelezettségek teljesítésének elmulasztása a törvény szerint büntetendő. 

 21. cikk – (1) A közoktatás nyílt rendszerben működik. A közoktatásban részt vevő tanulók egyik 
közoktatási intézményből a másikba, egyik osztályból a másikba, egyik tagozatról a másikra és egyik 
tanulmányi vonalról a másikra az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott 
módszertanban meghatározott feltételek között mehetnek át. 

 (2) Az állami és magán közoktatásban részt vevő tanulók a befogadó intézmény hozzájárulásával 
válthatnak közoktatási intézményt. 

 (3) Az állam az oktatási pluralizmus alapján garantálja a korból adódó és egyéni sajátosságokkal 
összhangban álló differenciált oktatáshoz való jogot. 

 (4) A kimagasló iskolai eredményekkel rendelkező tanulók az iskola döntése alapján, az oktatási, 
kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével jóváhagyott módszertan szerint két évet is teljesíthetnek egy 
tanév alatt.  

  

II. FEJEZET 

A nemzeti közoktatási rendszer felépítése 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 22. cikk – (1) A nemzeti közoktatási rendszer az állami és az engedélyezett/akkreditált magán és 
felekezeti közoktatási intézmények együtteséből áll. 

 (2) A közoktatási rendszer oktatási szintek, formák és adott esetben tanulmányi vonalak és tagozatok 
szerint van megszervezve, megfelelő feltételeket biztosítva a kulcskompetenciák elsajátítására és a fokozatos 
szakmai fejlődésre. 

 23. cikk – (1) A nemzeti közoktatási rendszer az alábbi szintekre tagozódik: 

 a) kisgyermekkori nevelés (0 – 6 év), amely magában foglalja a bölcsődei nevelést (0 – 3 év) és az 
óvodai oktatást (3 – 6 év), mely utóbbi a maga során kis-, középső és nagycsoportra oszlik; 

 b) elemi oktatás, amely magában foglalja az előkészítő és az I – IV. osztályt; 

 c) középfokú oktatás, amely magában foglalja a(z): 

  (i) alsó tagozatos vagy általános iskolai oktatást, vagyis az V – IX. osztályt; 

(ii) felső tagozatos vagy középiskolai oktatást, vagyis a X – XII/XIII. osztályt, a következő 
tanulmányi vonalakkal: elméleti, hivatásfejlesztő és technológiai; 

 d) szakoktatás, amely 6 hónaptól 2 évig terjedhet; 

 e) nem-egyetemi felsőoktatás, amely magában foglalja a felsőfokú technikumi oktatást. 

 (2) Középiskolai, hivatásfejlesztő és technológiai oktatást, szakoktatást és felsőfokú technikumi 
oktatást az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által az Országos Képzési Jegyzék szerint 
meghatározott szakokon és képesítésekre kell szervezni. 

 24. cikk – (1) A kötelező általános oktatás az elemi és az általános iskolai oktatásból tevődik össze. 

 (2) A műszaki oktatás a középiskolai oktatás technológiai vonalának XII. és XIII. osztálya. 
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 (3) A műszaki és szakoktatás a következőkből tevődik össze: szakoktatás, műszaki oktatás és 
felsőfokú technikumi oktatás. 

 25. cikk – (1) A közoktatást a következő formákban lehet megszervezni: óralátogatásos és csökkentett 
óralátogatásos.  

 (2) A kötelező oktatás óralátogatásos. Kivételes esetben, azon személyek számára, akik 3 évnél többel 
is meghaladták az osztály átlagéletkorát, a kötelező oktatást az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint meg lehet szervezni csökkentett óralátogatásos 
formában is. 

 (3) A sajátos nevelési igényű vagy orvosi okokból mozgathatatlan gyermekek számára az oktatást 
otthonukban vagy az egészségügyi intézményben is meg lehet szervezni. 

 26. cikk – Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kormányhatározattal kísérleti, próba- 
vagy tesztjellegű intézmények közoktatási rendszerben való működését is engedélyezheti. 

 

2. SZAKASZ 

Bölcsődei nevelés 

 

 27. cikk – (1) Bölcsődei nevelést bölcsődékben, valamint adott esetben óvodákban és nappali 
központokban lehet szervezni. 

 (2) A bölcsődei nevelést biztosító intézmények megszervezését, a nevelés tartalmi összetevőjét, a 
minőségi szabványokat és a nevelésszervezési módszertant a jelen törvény hatályba lépésétől számított 
legfeljebb 12 hónapos határidőn belül az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
kezdeményezett kormányhatározattal kell megszabni. 

 (3) A bölcsődei nevelés lebonyolításához szükséges tanszemélyzetről a helyi közigazgatási hatóságok 
a tanfelügyelőségekkel közösen gondoskodnak, betartva a minőségi szabványokat és a hatályos 
jogszabályokat. 

 (4) A bölcsődei neveléssel kapcsolatos szolgáltatások típusait és azok finanszírozását a jelen törvény 
hatályba lépésétől számított legfeljebb 12 hónapon belül kormányhatározattal kell szabályozni. Közalapokból 
csupán akkreditált állami vagy magán kisgyermekkori nevelési szolgáltatásokat nyújtók részesülhetnek. 

 (5) A bölcsődei nevelésszolgáltatók akkreditálására az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium által kidolgozott módszertannak megfelelően kerül sor. 

 (6) Az állam az egész életen át tartó tanulás részeként szociális értékjegyekkel támogatja a 
kisgyermekkori nevelést. Azokat a szociális ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint tanulási célra, a család 
jövedelme függvényében, az Munkaügyi, Családügyi és Szociális Védelmi Minisztérium költségvetésén 
keresztül az állami költségvetésből kell biztosítani. 

 (7) A (6) bekezdésben említett szociális értékjegyek kiosztási feltételeiről a Munkaügyi, Családügyi 
és Szociális Védelmi Minisztérium előterjesztésére, kormányhatározattal elfogadott módszertani szabályok 
rendelkeznek. 

 

3. SZAKASZ 

Óvodai oktatás 
 

 28. cikk – (1) Az óvodai oktatást szokványos, napköziotthonos és bentlakásos óvodákban kell 
megszervezni. Az óvodák jogi személyiséggel rendelkező önálló intézményekként vagy jogi személyiséggel 
rendelkező más iskolák keretében is működhetnek. 
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 (2) A helyi közigazgatási hatóságok és a tanfelügyelőségek megfelelő feltételeket biztosítanak az 
óvodai oktatás fokozatos általánosításához. 

 

4. SZAKASZ 

Elemi oktatás 
 

 29. cikk – (1) Az elemi oktatást rendszerint reggeli programmal kell megszervezni és lebonyolítani. 

 (2) Az előkészítő osztályba a tanévkezdésig 6. életévüket betöltő gyermekeket írják be. A szülők, 
törvényes gyámok vagy eltartók írásos kérésére, az előkészítő osztályba beírhatók azok a gyermekek is, akik 
a naptári év végéig betöltik 6. életévüket, ha pszichoszomatikus fejlődésük azt lehetővé teszi. 

 (3) A speciális oktatás előkészítő osztályába a tanévkezdésig 8. életévüket betöltő, sajátos nevelési 
igényű gyermekeket írják be. A szülők, törvényes gyámok vagy eltartók írásos kérésére, az előkészítő 
osztályba beírhatók a tanév kezdetekor 6 és 8 év közötti, sajátos nevelési igényű gyermekek is. 

 (4) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium „Második esély” típusú oktatási programok 
szervezését is jóváhagyhatja azon személyek elemi oktatásának ösztönzése céljából, akik 4 évvel 
meghaladják az osztálynak megfelelő életkort, és akik különféle okokból nem teljesítették 14. életévük 
betöltéséig ezt az oktatási szintet. 

 

5. SZAKASZ 

Általános iskolai oktatás 
 

 30. cikk – (1) Az általános iskolai oktatást rendszerint reggeli programmal kell megszervezni és 
lebonyolítani. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a helyi közigazgatási hatóságokkal 
együttműködve, a tanfelügyelőségek révén „Második esély” típusú oktatási programokat szervezhet azon 
személyek általános iskolai oktatásának ösztönzése céljából, akik 4 évvel meghaladják az osztálynak 
megfelelő életkort, és akik különféle okokból nem végezték el az általános iskolát. 

 (3) Az általános iskolát végzett azon személyek, akik nem folytatják tanulmányaikat középiskolában, 
18. életévük betöltéséig elvégezhetnek legalább egy szakképzési programot, amely lehetővé teszi számukra 
egy, az Országos Képesítési Keretrendszernek megfelelő képesítés megszerzését. 

 

6. SZAKASZ 

Középiskolai oktatás 
 

 31. cikk – (1) A középiskolai oktatás az alábbi tanulmányi vonalakat és tagozatokat foglalja magában: 

 a) elméleti tanulmányi vonal, reál és humán tagozatokkal; 

 b) technológiai tanulmányi vonal, műszaki, szolgáltatási, természeti erőforrások és környezetvédelmi 
tagozatokkal; 

 c) hivatásfejlesztő tanulmányi vonal, katonai, teológiai, sport, művészeti és pedagógiai tagozatokkal. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a társadalom, a gazdaság és az oktatás 
fejlődése függvényében különböző szakokat határozhat meg, a kerettanterveken keresztül, az (1) 
bekezdésben említett tagozatok keretében. 

 (3) A középiskolai oktatás óralátogatásos formája – az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által jóváhagyott kerettervekkel összhangban – 3 éves az elméleti, 3 vagy 4 éves a 
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hivatásfejlesztő és 4 éves a technológiai tanulmányi vonalon. Egyes óralátogatásos és csökkentett 
óralátogatásos oktatási formákon a tanulmányok egy évvel hosszabbak. 

 (4) A középiskolai oktatást rendszerint óralátogatásos formában kell megszervezni és lebonyolítani. A 
tanfelügyelőség által – a helyi közigazgatási hatóságokkal együttműködésben – meghatározott közoktatási 
intézményekben a középiskolai oktatást csökkentett óralátogatásos formában is meg lehet szervezni. 

 (5) A középiskolák egy vagy több tanulmányi vonallal és egy vagy több tagozattal működnek. Az 
egyes tagozatokon belül a törvénynek megfelelően egy vagy több szakképzés, illetve szak szervezhető. 

 (6) A formális, nem-formális vagy informális környezetben különböző szakmai kompetenciákat 
elsajátító középiskolai végzősök a törvény feltételei között képesítési vizsgát tehetnek. A sikeres képesítési 
vizsgát tevő végzősök Europass típusú bizonyítványt és bizonyítvány-kiegészítő lapot szereznek. 

 (7) A középiskolai technológiai vagy hivatásfejlesztő tanulmányi vonalat működtető közoktatási 
intézményeket a tanfelügyelőség határozza meg, megkérdezve a helyi közigazgatási hatóságokat, figyelembe 
véve a regionális, megyei és helyi stratégiai dokumentumokban előrevetített társadalmi és gazdasági fejlődési 
irányokat. 

  

7. SZAKASZ 

Technológiai és hivatásfejlesztő oktatás 
 

 32. cikk – (1) A technológiai és hivatásfejlesztő középiskolai oktatást a technológiai vagy 
hivatásfejlesztő tanulmányi vonalat működtető középiskolák keretében lehet megszervezni, az időszakosan 
frissített Országos Képzési Jegyzékben szereplő képesítésekre, figyelembe véve a munkaerőpiac szükségleteit, 
amelyeket a regionális, megyei és helyi képzési kínálatot megtervező stratégiai dokumentumok azonosítanak. 

 (2) Technológiai és hivatásfejlesztő oktatást a magánszektor munkaadóinak vagy az Országos 
Munkaerő-elhelyező Hivatalnak a kérésére, beiskolázási szerződések alapján is lehet szervezni. 

 (3) A technológiai és hivatásfejlesztő tanulmányi vonal XI. osztályának végzősei, akik gyakorlati 
képzésen vettek részt, az Országos Képesítési Keretrendszerben meghatározott képesítési szintnek megfelelő 
képesítési vizsgát tehetnek. 

 (4) A technológiai és hivatásfejlesztő tanulmányi vonal gyakorlati képzései megszervezhetők a 
közoktatási intézmény keretében és/vagy azon gazdasági szereplőknél vagy közintézményeknél, amelyekkel 
a közoktatási intézmény gyakorlati képzési szerződést kötött, illetve európai uniós szakképzési programok 
keretében külföldi gazdaszervezeteknél. A gyakorlati képzés időtartamát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által jóváhagyott kerettantervben kell meghatározni. 

 (5) A közoktatási intézményekkel kötött szerződések alapján tanulmányi ösztöndíjakat, gyakorlati 
képzéseket, gyakorlati képzéshez szükséges helyiségek felszerelését vagy a végzősök számára munkahelyet 
biztosító gazdasági szereplők a törvény feltételei között adókedvezményekben részesülhetnek. 

 

8. SZAKASZ 

Szakoktatás 
 

 33. cikk – (1) Szakoktatás különálló vagy technológiai középiskolákhoz csatlakozott, állami vagy 
magán közoktatási intézményekben szervezhető. 

 (2) A szakoktatásra az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által a szociális partnerekkel 
folyatatott konzultációt követően jóváhagyott szakképzési szabványok alapján kerül sor. A szakképzési 
szabványokat az ágazati bizottságok által megerősített foglalkoztatási szabványok alapján kell kidolgozni. 



ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 21/2013. szám. 11 

 (3) A sikeres szakvizsgát tevő szakiskolai végzettek Europass típusú bizonyítványt és bizonyítvány-
kiegészítő lapot szereznek. 

 (4) A szakvizsga megszervezési és lebonyolítási módját az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium módszertannal szabályozza, amelyet a ciklus kezdetekor nyilvánosságra hoznak. 

 (5) A szakvizsgával rendelkező szakiskolai végzősök csökkentett óralátogatásos formában 
középiskolai tanulmányokat folytathatnak. 

 (6) Az általános iskolát végzett azon személyek, akik megszakítják tanulmányaikat, 18. életévük 
betöltéséig elvégezhetnek legalább egy szakképzési programot, amely biztosítja számukra egy, az Országos 
Képesítési Keretrendszernek megfelelő képesítés megszerzését. 

 (7) A (6) bekezdésben említett szakképzési programokat állami közoktatási intézmények keretében 
szervezik, és ingyenesek, ha azokat a 18. életév betöltéséig elvégzik. 

 (8) A szakképzési programok időtartamát és tartalmát a foglalkoztatási szabványok alapján a 
közoktatási intézmény határozza meg a munkaadókkal folytatott konzultációt követően. 

 (9) A szakképzési programok szakvizsgával zárulnak. A szakvizsga megszervezésére és 
lebonyolítására az Országos Képesítési Hatóság szabályai szerint kerül sor. 

 (10) Az állam az alábbiak révén támogatja a szakoktatást és a középiskolai oktatás technológiai és 
hivatásfejlesztő tanulmányi vonalát: 

 a) saját szabályzat alapján elismeri a technológiai vagy hivatásfejlesztő középiskolai tanulmányokat a 
nem-egyetemi felsőoktatásban; 

 b) részben finanszírozza az állami felsőfokú technikumi oktatást; 

 c) külön ösztöndíjakat és más anyagi támogatási lehetőségeket biztosít. 

 

9. SZAKASZ 

Katonai közoktatás 
 

 34. cikk – (1) A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatás a nemzeti oktatási 
rendszer részét képező állami oktatás, amely a következőket foglalja magában: katonai középiskolai oktatás 
és a műszaki altiszteket, altiszteket, rendőrfelügyelőket és fegyőröket képező felsőfokú technikumi oktatás. 

 (2) A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatás megszervezését, tagozatait, 
szakjait/szakképesítéseit, beiskolázási tervét és felvételi rendszerét az érdekelt minisztériumok és a 
honvédelem, a közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más intézmények az egyes 
fegyvernemek, szakosítások és oktatási formák szerint terjesztik az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium elé, amely a jelen törvénynek a civil közoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezései 
szerint hagyja jóvá. 

 (3) A katonai középiskolai oktatás kerettanterveit az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve dolgozza ki, majd oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel kerülnek jóváhagyásra. A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági 
felsőfokú technikumi oktatás kerettanterveit a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és 
Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a honvédelem, a közrendészet és a nemzetbiztonság 
terén hatáskörrel rendelkező más intézmények dolgozzák ki a minőségbiztosításért felelős intézmények által 
kidolgozott nemzeti szabványokkal összhangban, és azokat az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium véleményezi. 

 (4) A katonai szaktantárgyak tanterveit a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és 
Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a honvédelem, a közrendészet és a nemzetbiztonság 
terén hatáskörrel rendelkező más intézmények dolgozzák ki, és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium hagyja jóvá. 
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 35. cikk – A Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, az Igazságügyi 
Minisztérium és a honvédelem, a közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más 
intézmények a megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Főváros Tanfelügyelősége révén az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen irányítják és felügyelik a katonai közoktatási intézményeket. 

 36. cikk – A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatási intézmények operatív 
vezetését a tárcavezetők és a közrendészeti és nemzetbiztonsági intézmények vezetőinek rendeletével 
kinevezett parancsnok/igazgató biztosítja, aki egyben a vezetőtanács elnöke is. A parancsnokot/igazgatót 
munkájában az oktatási parancsnokhelyettes/aligazgató segíti. Az oktatási parancsnokhelyettes/aligazgató 
egyben a tantestület elnöke is. 

 37. cikk – (1) A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatási intézmények 
tanszemélyzete a jelen törvényben meghatározott tanszemélyzetből és a katonai, rendvédelmi és 
közbiztonsági kiképzők testületéből tevődik össze. 

 (2) A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatási intézmények tanszemélyzete a jelen 
törvényből, valamint az aktív katona, illetve külön jogállású köztisztviselő minőségéből eredő jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik. 

 (3) A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatási intézmények katonai kiképzői 
testületének didaktikai tisztségeit, azok elfoglalási feltételeit, oktatási normáját, valamint hatáskörét és 
felelősségeit saját utasításokkal kell meghatározni. 

 38. cikk – A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatás finanszírozásáról a 
Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, valamint a 
honvédelem, a hírszerzés, a közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más 
intézmények gondoskodnak, állami költségvetési kiutalásokból. 

 39. cikk – A megszerzett bizonyítványok és szakképesítések feljogosítják a törvény feltételei között 
tartalékba vonult birtokosaikat, hogy a hasonló szakosítású és azonos szintű civil oktatási intézmények 
végzettjeivel egyenértékű tisztséget foglaljanak el. 

 40. cikk – A honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közoktatási intézményekre, valamint az 
általuk biztosított szakosításokra/szakképesítésekre a civil oktatási intézményekkel azonos minőségbiztosítási 
mechanizmusok vonatkoznak. 

 41. cikk – A jelen törvény rendelkezéseinek a katonai, közrendészeti és nemzetbiztonsági 
sajátosságokhoz való igazítására rendeletekkel, szabályzatokkal és saját utasításokkal kerül sor. 

 

10. SZAKASZ 

Művészeti és sportoktatás 
 

 42. cikk – (1) Művészeti és sportoktatást az ilyen irányú képességekkel/hajlammal rendelkező tanulók 
számára kell szervezni. 

 (2) A művészeti és sportoktatást biztosító állami közoktatási intézményeket a helyi közigazgatási 
hatóságok határozzák meg, miután megkapták a tanfelügyelőségek törvény szerinti, kötelező érvényű 
véleményezését. 

 (3) A művészeti és sportoktatásban: 

 a) a beiskolázás rendszerint az általános iskolai oktatástól kezdődik; 

 b) beiratkozásra csupán a sajátos képességek/hajlam felmérése után van lehetőség; 

 c) a kerettantervek az ilyen oktatás sajátosságaihoz vannak igazítva; 

 d) a szaktantárgyakat osztályonként, csoportonként vagy egyénileg oktatják az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium által megszabott követelmények szerint; 
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 e) a középiskolai művészeti és sportoktatás tantervei az illető szakirány nevelési célkitűzéseit követik. 

 (4) A teljesítménysport és a kimagasló művészeti tevékenységek támogatására a helyi közigazgatási 
hatóságok, a tanfelügyelőségek, a Művelődési és Örökségvédelmi Minisztérium és/vagy a művelődési 
közintézmények javaslatára, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal együttműködésben 
iskolai művészeti körök és sportklubok, valamint integrált vagy kiegészítő művészeti és sportoktatást 
biztosító közoktatási intézmények szervezhetők. 

 (5) Integrált művészeti és sportoktatást a művészeti, illetve sporttagozattal rendelkező iskolákban és 
gimnáziumokban, valamint a többi elemi, általános és középiskolai oktatási intézmények kertében működő 
művészeti és sportosztályokban lehet szervezni. 

 (6) A művészeti és sportoktatás az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter által jóváhagyott 
szabályzatok szerint zajlik. 

 (7) A kiegészítő sportoktatást biztosító intézmények (a továbbiakban: iskolai sportklubok) különálló 
vagy más, azonos szintű közoktatási intézményhez tartozó, középiskolai szintű közoktatási intézményekként 
működnek. 

 (8) A tevékenység megfelelő lebonyolítása céljából az iskolai sportklubok saját sportközponttal 
rendelkeznek, és a vezetőség hozzájárulásával hozzáférhetnek más közoktatási intézmények sportközpontjaihoz. 

 (9) A tanulók szabadon hozzáférhetnek a sportklubokhoz, a gyermekpalotákhoz és a tanulók 
klubjaihoz. 

 (10) A művészeti tevékenységek megfelelő lebonyolítása céljából az általános és középiskolai 
oktatási intézmények saját gyakorló- és előadóteremmel rendelkeznek, illetve a vezetőség hozzájárulásával 
hozzáférhetnek azonos szintű közoktatási intézmények hasonló termeihez. 

 (11) Az iskolai sportklubokat a helyi közigazgatási hatóságok is finanszírozhatják. 

 (12) A teljesítménycsoportokba foglalt minden tanulót az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 
rendeletével jóváhagyott szabályzatnak megfelelően bejegyeznek a sportteljesítmények országos nyilvántartó 
könyvébe. 

 43. cikk – (1) A művészeti és sportteljesítmény támogatása céljából az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium edző- vagy alkotótáborokat, sport- vagy művészeti vetélkedőket, iskolai bajnokságokat és 
ünnepségeket szervez, valamint ösztöndíjakat és más anyagi támogatási formákat biztosít. 

 (2) A sporttevékenységek támogatására az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium keretében 
Iskolai és Egyetemi Sportszövetség működik. 

 (3) A Művelődési és Örökségvédelmi Minisztérium és a többi érdekelt minisztérium, a Román Olimpiai 
és Sportbizottság, az országos sportszövetségek, a helyi hatóságok, valamint a művelődési intézmények 
pénzügyileg és anyagilag támogathatják a teljesítménysportot és a kimagasló művészeti tevékenységeket. 

 (4) Az integrált és kiegészítő művészeti és sportoktatás, valamint a regionális és országos művészeti 
és sportvetélkedők megfelelő körülmények közötti lebonyolításához szükséges pénzügyi és anyagi források 
biztosítása érdekében az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködik különböző 
intézményekkel, szervezetekkel, valamint más jogi és természetes személyekkel. 
 

11. SZAKASZ 

Felsőfokú technikumi oktatás 
 

 44. cikk – (1) Felsőfokú technikumi oktatás az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által meghatározott és kormányhatározattal jóváhagyott 
szakképesítésekre szervezhető. 

 (2) A felsőfokú technikumi oktatás a műszaki és szakoktatás részét képezi, és államilag részben 
támogatott. 
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 (3) A speciális felsőfokú technikumi oktatás a műszaki és szakoktatás részét képezi, és államilag 
egészében támogatott. 

 (4) A mesteriskolák felsőfokú technikumok. 

 (5) A felsőfokú technikumi oktatás a képesítés összetettsége és az oktatási és szakképzési 
kreditpontok száma függvényében 1 – 3 éves. 

 (6) A jelen törvény feltételei között megszervezett állami felsőfokú technikumi oktatásba való 
beiskolázást a területi-közigazgatási egységek helyi költségvetésén keresztül, az állami és a helyi 
költségvetési bevételekből leosztott összegekből kell finanszírozni. A beiskolázást a közoktatási 
intézménnyel kötött szerződés alapján az igénylő természetes és jogi személyek is finanszírozhatják. Az 
állam bátorítja és akár pénzügyileg is támogatja a köz- és a magánszektor partneri összefogása révén 
megszervezett felsőfokú technikumi oktatást. 

 (7) Az állami felsőfokú technikumi oktatás beiskolázási tervét kormányhatározattal kell elfogadni. 
Kivételesen, az igénylő természetes vagy jogi személyek által teljes egészében finanszírozott állami 
felsőfokú technikumi oktatás beiskolázási tervét a tanfelügyelőség rendelettel fogadja el, és közli az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal. 

 (8) A felsőfokú technikumi oktatásba való felvételire az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által meghatározott általános követelményekkel összhangban, egy olyan módszertan 
szerint kerül sor, amelyet a közoktatási intézmény az érdekelt tényezőkkel folytatott konzultációt követően 
dolgoz ki. 

 (9) A (8) bekezdés feltételei között felsőfokú technikumi oktatásba az érettségi oklevéllel rendelkező 
vagy nem rendelkező középiskolai végzősök jelentkezhetnek. 

 (10) Az érettségi oklevéllel rendelkező végzősök által a felsőfokú technikumi oktatásban szerzett 
oktatási és szakképzési kreditpontok szenátusi határozattal áthozható tanulmányi kreditpontokként 
elismerhetők az egyetemi alapképzésben. 

 

12. SZAKASZ 

Nemzeti kisebbségi oktatás 
 

 45. cikk – (1) A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek a törvény feltételei között jogukban 
áll anyanyelvükön tanulni és képezni magukat a közoktatás valamennyi szintjén, típusában és formájában. 

 (2) Amennyiben a helyi viszonyok megkövetelik, a szülők vagy törvényes gyámok kérésére és a 
törvény feltételei között olyan közoktatási csoportokat, osztályokat vagy intézményeket kell szervezni, 
amelyek tannyelve az egyes nemzeti kisebbségek nyelve. 

 (3) A román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén vagy világnyelven szervezett valamennyi 
oktatási formába felvételt nyerhet, és abban tanulhat – anyanyelvétől és korábbi tanulmányai nyelvétől 
függetlenül – bármely román állampolgár, illetve az Európai Unió tagállamainak és a Svájci Államszövetség 
bármely polgára. 

 (4) A nemzeti kisebbségek nyelvén működő és ilyenként a településen egyedülinek számító 
közoktatási intézmények vagy tagozatok keretében a törvény feltételei között középiskolai vagy szakiskolai 
osztályok szervezhetők különböző szakirányú tanulócsoportokkal. 

 (5) A nemzeti kisebbségek nyelvén működő több közoktatási intézménnyel rendelkező területi-
közigazgatási egységek területén legalább egy-egy, jogi személyiséggel rendelkező közoktatási 
intézménynek kell működnie minden egyes anyanyelven, függetlenül a tanulók létszámától. 

 (6) A nemzeti kisebbségek nyelvén működő és ilyenként a megyei jogú városban, a városban vagy a 
községben egyedülinek számító általános iskolák vagy középiskolák a tanulók létszámától függetlenül jogi 
személyiségben részesülnek. 
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 (7) Azok a tanulók, akiknek a lakhelyük szerinti településben nem adott a lehetőség az anyanyelven 
való tanuláshoz, az anyanyelvükön működő legközelebbi iskolához való utazási költségeik megtérítésében, 
illetve az anyanyelvű oktatási intézmény kollégiumában ingyenes elhelyezésben és étkeztetésben 
részesülnek. 

 (8) A nemzeti kisebbségek az osztályok számával arányos képviseletben részesülnek – a szakmai 
követelmények betartásának feltételével – a közoktatási intézmények, a tanfelügyelőségek vagy az 
egyenértékű intézmények vezetőszerveiben. 

 (9) A nemzeti kisebbségek nyelvén is oktató iskolák esetében az igazgatók egyikének – a szakmai 
követelmények betartásának feltételével – az illető kisebbséget képviselő pedagógusnak kell lennie. 

 (10) Azon megyék közoktatáshoz kapcsolódó intézményeiben, amelyekben a nemzeti kisebbségek 
nyelvén szervezett oktatási formák is működnek, a szakmai követelmények betartásának feltételével, az illető 
nemzeti kisebbség soraiból származó szakembereket is kell foglalkoztatni.  

 (11) A teljes egészében a nemzeti kisebbségek nyelvén működő csoportokban vagy osztályokban 
tanító pedagógusoknak az illető nyelven kell bizonyítaniuk szakmai rátermettségüket, szakmai felkészülésre 
vagy továbbképzésre pedig az illető nyelven jelentkezhetnek mind az országban, mind pedig külföldön. A 
román nyelvet és irodalmat tanító pedagógusok kivételt képeznek azon követelmény alól, hogy az illető 
nemzeti kisebbség nyelvén bizonyítsák szakmai felkészültségüket. 

 (12) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium gondoskodik az anyanyelven oktatott 
tantárgyak sajátos taneszközeiről. 

 (13) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium gondoskodik a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó tanulóknak szánt tankönyvekről, amelyek lehetnek: a nemzeti kisebbségek nyelvén kidolgozott és 
román nyelvről lefordított tankönyvek, illetve az alacsony példányszám miatt ki nem adott tankönyvek 
esetében az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által véleményezett import-tankönyvek. 

 (14) A nemzeti kisebbségek nyelvén való oktatásban a belső kommunikáció, valamint a tanulók és 
óvodások szüleivel való kapcsolattartás nyelveként használható az oktatási nyelv is. 

 (15) A nemzeti kisebbségek nyelvén való elemi oktatás keretében a minősítéseket mind írásban, mind 
pedig szóban az oktatási nyelven is közölni kell. 

 (16) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium alárendeltségében működő 
Neveléstudományi Intézet keretében egy, a nemzeti kisebbségek nyelvén való oktatáskutatási és -fejlesztési 
szakosztálynak is működnie kell. 

 (17) A nemzeti kisebbségek nyelvén működő közoktatási intézmények alapfinanszírozásában a 
fejkvótát a kiigazítási tényezők alapján növelt együtthatót használva kell kiszámítani, figyelembe véve a 
nemzeti kisebbség nyelvén való oktatást, illetve az illető nemzeti kisebbség nyelvének az oktatását. Az ilyen 
közoktatási intézmények esetében figyelembe kell venni a nyelvi és földrajzi elszigeteltséget, a tanulók és 
óvodások alacsony számát, valamint a (7) bekezdésben említett tanulókat. Ugyanazt az együtthatót kell 
alkalmazni a hasonló körülmények között működő, román tannyelvű iskolák esetében is. 

 46. cikk – (1) A nemzeti kisebbségek nyelvén való közoktatásban a román nyelvet és irodalmat 
kivéve, minden tantárgyat anyanyelven kell tanítani. 

 (2) A „Román nyelv és irodalom” tantárgyat a közoktatás minden szakaszában az illető nemzeti 
kisebbség számára külön kidolgozott tanterv és külön tankönyv alapján kell tanítani. 

 (3) A nemzeti kisebbségek nyelvén működő közoktatási intézményekben kivételként, a szülők vagy 
törvényes gyámok, a Románia Parlamentjében képviselt nemzeti kisebbségi szervezet vagy, ha az illető 
kisebbség nem rendelkezik parlamenti képviselettel, a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának kérésére 
a „Román nyelv és irodalom” tantárgyat a román tannyelvű oktatási intézményekben használttal azonos 
tankönyvek alapján tanítják. 

 (4) A „Román nyelv és irodalom” tantárgy felmérőit a külön tanterv alapján dolgozzák ki. 
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 (5) A nemzeti kisebbségek nyelvén való közoktatás ismeretfelmérő tesztjeit, mindennemű 
vizsgatételét és a félévi dolgozatokat a nemzeti alaptantervben meghatározott didaktikai-módszertani 
követelmények alapján kell kidolgozni. 

 (6) A közoktatásban az anyanyelvet és az anyanyelvű irodalmat, az adott nemzeti kisebbség 
történelmét és hagyományait, valamint a zenét az illető nemzeti kisebbség nyelvét és kultúráját jól ismerő 
szakértői csoport által kidolgozott és törvény szerint jóváhagyott külön tantervek és módszertan alapján kell 
tanítani. 

 (7) A román vagy anyanyelvétől eltérő tannyelvű oktatási intézményeket látogató, nemzeti 
kisebbséghez tartozó tanulók számára a törvény feltételei között kérésre biztosítani kell anyanyelvük és 
anyanyelvi irodalmuk, valamint nemzeti kisebbségi történelmüknek és hagyományaiknak a törzsanyag 
részeként való oktatását. A „Nemzeti kisebbség történelme és hagyományai” tantárgy tantervét és tankönyvét 
az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium hagyja jóvá. 

 (8) A nemzeti kisebbségek nyelvén való elemi, általános és középiskolai oktatásban Románia 
történelmét és földrajzát az illető nyelveken, a román tannyelvű osztályokban alkalmazottal azonos iskolai 
tanterv és tankönyv alapján kell tanítani azzal a kötelezettséggel, hogy a helyneveket és a román 
tulajdonneveket román nyelven is megemlítsék és megtanulják. 

 (9) A nemzeti kisebbségek nyelvén való általános iskolai oktatásban anyanyelven tanított 
tantárgyként be kell vezetni az illető nemzeti kisebbségek történelmét és hagyományait. Az említett tantárgy 
tantervét és tankönyveit az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium hagyja jóvá. 

 (10) A „Történelem” tantárgy tantervébe és tankönyveibe bele kell foglalni a romániai nemzeti 
kisebbségek történelmét és hagyományait. 

 (11) A középiskolai és felsőfokú technikumi oktatás keretében ott, ahol a szaktantárgyakat, illetve a 
szakmai felkészülést szolgáló tantárgycsomagokat anyanyelven tanítják, gondoskodni kell a szakkifejezések 
román nyelven való elsajátításáról is. 

 (12) A közoktatásban felvételi és záróvizsgát a törvény feltételei között azokon a nyelveken lehet 
tenni, amelyeken az illető tantárgyakat tanulták.  

 47. cikk – (1) Azon területi-közigazgatási egységben – község, város, megyei jogú város – ahol több 
román tannyelvű iskola működik, legalább az egyiknek jogi személyiséggel kell rendelkeznie, függetlenül a 
tanulók létszámától. 

 (2) Az általános vagy középiskolai oktatást biztosító, román tannyelvű és ilyenként a megyei jogú 
városban, a városban vagy a községben egyedülinek számító intézmények – a tanulók létszámától 
függetlenül – jogi személyiséggel rendelkeznek. 

 

13. SZAKASZ 

Speciális és integrált speciális oktatás 
 

 48. cikk – (1) A sajátos nevelési igényű vagy az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 
rendeletével meghatározott más típusú nevelést igénylő személyek számára szervezett speciális és integrált 
speciális oktatást a fogyatékosság típusa és mértéke függvényében differenciáltan minden szinten meg kell 
szervezni. 

 (2) A speciális és az integrált speciális oktatás ingyenes és rendszerint óralátogatásos. A helyi 
szükségleteknek megfelelően azt, a hatályos jogszabályokkal összhangban, más formában is meg lehet 
szervezni. 

 (3) A Kormány sajátos szabályozásokat dolgoz ki a speciális nevelési igényű gyermekek számára 
nyújtott oktatási és gondozási szolgáltatások vonatkozásában. 
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 49. cikk – (1) A speciális oktatást esetenként speciális közoktatási és tömegoktatási intézményekben 
kell megszervezni. 

 (2) Az integrált speciális oktatást külön osztályokban és egyénileg, illetve tömegosztályokba integrált 
csoportokban lehet megszervezni. A speciális és integrált speciális tancsoportok létszámát az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg a fogyatékosság típusa és mértéke függvényében. 

 (3) A speciális és integrált speciális oktatás tartalmát, a tanítási módszereket, valamint a sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó tanszemélyzet felkészítését és szakképzését az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium módszertanokkal határozza meg. 

 (4) A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolalátogatási ideje meghaladhatja a jelen törvényben 
meghatározottat, és azt a fogyatékosság típusa és mértéke függvényében oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel kell megszabni. 

 50. cikk – (1) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és fiatalok felméréséről, pszicho-
edukációjáról, valamint iskolai és szakmai orientációjáról a megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrásközpontok, valamint a Bukarest Fővárosi Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont gondoskodnak, 
az iskolai és szakmai felmérő és tanácsadó szolgálatok révén, egy olyan módszertan alapján, amelyet az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium dolgoz ki, elsőbbségben részesítve a tömegoktatásba való 
integrációt. A megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontok logopédiai központokat is magukban 
foglalnak. 

 (2) A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságának mértékét a megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrásközpontok/Bukarest Fővárosi Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont keretében működő 
bizottságok határozzák meg, együttműködve a megyei/Bukarest fővárosi szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságok keretében működő gyermekvédelmi bizottságokkal. 

 (3) A gyermekek faji, nemzetiségi, etnikai, nyelvi, vallási szempontok, hátrányos helyzetű csoporthoz 
való tartozás vagy bármely más szempont szerinti, visszaéléses diagnosztizálása, amelynek következtében 
őket speciális nevelési igényű osztályba sorolják, büntetendő. 

 (4) A speciális nevelési igényű tanulók/fiatalok speciális és tömegoktatási intézményekben, az 
érdekelt helyi tényezőkkel való konzultációt követően szerezhetnek képesítést. 

 (5) A speciális nevelési igényű tanulók és fiatalok fogyatékosságuk típusának és mértékének 
megfelelően szerezhetnek szakképesítést. 

 51. cikk – (1) A tömegoktatásba integrált, speciális nevelési igényű gyermekek, tanulók és fiatalok 
adott esetben fejlesztőpedagógus támogatását élvezik. A fejlesztő szolgáltatásokat a megyei nevelési 
tanácsadó és erőforrásközpont/Bukarest Fővárosi Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont szervezi meg és 
az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott sajátos módszertanok szabályozzák. 

 (2) A speciális vagy tömegoktatási intézményekbe beiskolázott, speciális nevelési igényű gyermekek 
és fiatalok, ideértve a lakhelyük szerintitől eltérő megyében beiskolázottakat is, napi élelempótlékból, 
tanfelszerelésekből, ágyneműből, ruházatból és lábbeliből álló, a gyermekvédelmi rendszerben gondozott 
gyermekekkel azonos mértékű szociális ellátásban, valamint ingyenes elhelyezésben részesülnek a 
kollégiumokban vagy a megyei/Bukarest fővárosi szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok keretében 
működő, a sajátos nevelési igényű gyermekeknek szánt gondozóközpontokban. 

 52. cikk – (1) Az idült, vagy 4 hétnél hosszabb időtartamú kórházi kezelést igénylő betegségben 
szenvedő gyermekek, tanulók és fiatalok számára esetenként csoportokat vagy osztályokat kell szervezni 
annak az egészségügyi intézménynek a keretében, amelybe be vannak utalva. 

 (2) Az orvosi okokból vagy fogyatékosságuk miatt helyváltoztatásra képtelen gyermekek, tanulók és 
fiatalok számára meghatározott időre az otthonukban kell megszervezni az oktatást. 

 (3) Az otthoni beiskolázást, illetve a csoportok vagy osztályok kórházban való létrehozását a 
tanfelügyelőség bonyolítja le, a megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontok/Bukarest Fővárosi 
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Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont javaslatára, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
által kidolgozott keretmódszertan szerint. 

 (4) A speciális közoktatási intézményeket ösztönzés, kompenzálás és a fogyatékosság mértékének 
csökkentése céljából szociális intézmények, engedélyezett magánszervezetek, valamint hazai és külföldi 
természetes és jog személyek támogathatják. 

 53. cikk – A speciális oktatás alternatív, a fogyatékosság típusához és mértékéhez adaptált és az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által jóváhagyott oktatási tervekkel, tantervekkel, 
pszichopedagógia fejlesztési programokkal, tankönyvekkel és oktatásmódszertanokkal rendelkezik. 

 54. cikk – (1) A gyermek fejlődése függvényében javasolni lehet annak áthelyezését a speciális 
iskolából a tömegiskolába és fordítva. 

 (2) Az áthelyezést az illető gyermekkel foglalkozó pedagógus, illetve a gyermek szülei/törvényes 
gyámja és az iskola pszichológusa javasolja. Az áthelyezésről a megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrásközpontok/Bukarest Fővárosi Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont keretében működő 
véleményező bizottság a család vagy a törvényes gyám hozzájárulásával dönt. 

 55. cikk – (1) A nevelőintézetben, kiskorúak és fiatalok számára létesített büntetés-végrehajtási 
intézetben és börtönben található kiskorúak és felnőttek iskoláztatására a nemzeti alaptanterv szerint kerül 
sor. Az iskoláztatáshoz szükséges humánerőforrást az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a 
tanfelügyelőségeken keresztül biztosítja. 

 (2) Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok képesítést szerezhessenek, és aktív 
életvitelt folytathassanak, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Munkaügyi, Családügyi és 
Szociális Védelmi Minisztérium védett műhelyeket szerveznek. 

 56. cikk – Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködik a Munkaügyi, 
Családügyi és Szociális Védelmi Minisztériummal és más kormányzati vagy nem-kormányzati 
szervezetekkel annak érdekében, hogy a speciális oktatás végzőseit segítse a megszerzett képesítésük és a 
hatályos jogszabályokban rögzített feltételek szerinti aktív életvitel folytatásában. 

   

14. SZAKASZ 

Tehetséggondozás 

 

 57. cikk – (1) Az állam támogatja a tehetséggondozást mind a közoktatási intézményekben, mind 
pedig a tehetséggondozó központokban. A tehetséggondozó központokat oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel kell létrehozni. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett tevékenységek irányítását az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kezdeményezett kormányhatározattal létrehozott Országos Differenciált Oktatási 
Központ biztosítja. 

 (3) A kimagasló tehetséggel rendelkező gyermekek és fiatalok támogatásához szükséges humán-, 
tantervi, információs, anyagi és pénzügyi erőforrásokat a közoktatási intézmények és a tanfelügyelőségek 
biztosítják az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertannak megfelelően. 

 (4) A kimagasló tehetséggel rendelkező gyermekek és fiatalok számára az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium tantárgyversenyeket, szaktáborokat, tanácskozásokat és más hasonló, sajátos 
tevékenységeket szervez, továbbá ösztöndíjakat és más anyagi támogatási formákat biztosít. 

 (5) A kimagasló tehetséggel rendelkező gyermekek és fiatalok életkorra való tekintet nélkül tanulási 
sajátosságaikhoz és teljesítményorientációjukhoz igazított oktatási programokban részesülnek. Ezek a 
programok a tudáselmélyítést, a készségek szerinti csoportosítást, a tanterv-kiegészítést, a mentorációt, a 
képességátadást, valamint az egyéni tanulási ritmus szerinti gyorsított tanulmányi előmenetelt szolgálják. 
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15. SZAKASZ 

„Iskola utáni iskola” program 
 

 58. cikk – (1) A közoktatási intézmények vezetőtanácsi határozattal kiterjeszthetik tevékenységüket a 
tanórákon túlra is „Iskola utáni iskola” típusú programokkal. 

 (2) A helyi közigazgatási hatóságokkal és a szülői szövetségekkel partnerségben lebonyolított „Iskola 
utáni iskola” típusú programok célja olyan oktatási és szabadidős tevékenységeket biztosítani, amelyek 
segítenek az ismeretek rögzítésében, a felzárkózásban és felgyorsítják a tanulást. Ahol lehetséges, a 
tárgykörben tevékenykedő nem-kormányzati szervezetekkel kell partneri kapcsolatot kiépíteni. 

 (3) Az „Iskola utáni iskola” típusú programokat az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel elfogadott módszertan alapján kell megszervezni. 

 (4) A hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számára az állam a törvény feltételei között 
finanszírozhatja az „Iskola utáni iskola” típusú programokat. 

 

16. SZAKASZ 

Oktatási alternatívák 
 

 59. cikk – (1) A közoktatási rendszerben az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével 
elfogadott szabályzatok alapján és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium hozzájárulásának 
feltételével, oktatási alternatívák kezdeményezhetők és szervezhetők. 

 (2) Az oktatási alternatívák akkreditálása és időszakos értékelésére a törvény szerint kerül sor. 

 (3) Az alternatív közoktatási intézmények, az alternatíva sajátosságaival összhangban, szervezeti és 
működési autonómiával rendelkeznek. 

 (4) A román nyelven, nemzeti kisebbségek nyelvén vagy világnyelven szervezett alternatív oktatási 
formák mindegyikében részt vehet minden román állampolgár. 

 (5) Az alternatív oktatási csoportokban vagy osztályokban tanító pedagógusok számára a megyei 
tanfelügyelőségek és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium elismerik az illető oktatási 
alternatívát országos szinten fejlesztő szervezetek, egyesületek vagy szövetségek által szervezett felkészítést 
és továbbképzést. 

 

17. SZAKASZ 

Magán- és felekezeti oktatás 
 

 60. cikk – (1) Magán- és felekezeti oktatás a non-profit elv szerint közoktatási intézményekben 
minden szinten és formában szervezhető, betartva a hatályos jogszabályokat. 

 (2) A magán és felekezeti közoktatási intézmények által teljesítendő kritériumok, szabványok és 
teljesítménymutatók azonosak az állami közoktatási intézményektől megköveteltekkel. 

 (3) A magán közoktatási intézmények szabad, nyitott, szervezeti és gazdálkodási-pénzügyi 
autonómiával rendelkező intézmények, amelyek alapja az Alkotmányban garantált magántulajdon. 

 (4) A magán és felekezeti közoktatási intézmények ideiglenes működésének engedélyezését, 
akkreditálását és időszakos értékelését a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Romániai Közoktatási 
Minőségbiztosítási Hatóság végzi. 

 (5) Az akkreditált magán és felekezeti közoktatási intézmények állami támogatásban részesülnek, 
amelynek részleteiről kormányhatározat rendelkezik. 
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 (6) Az állam a magán- és felekezeti oktatást a törvény feltételei között és jogainak maradéktalan 
betartásával támogatja és irányítja. 

 (7) A magán közoktatási intézmények igazgatóit az alapító jogi személy vezetősége nevezi ki, 
betartva a szakmai követelményeket. A kinevezési rendelkezést annak a tanfelügyelőségnek a tudomására 
kell hozni, amelynek körzetében az illető intézmény működik. 

 

III. FEJEZET 

Iskolahálózat 
 

 61. cikk – (1) Az iskolahálózatot az akkreditált és ideiglenesen engedélyezett közoktatási 
intézmények összessége alkotja. 

 (2) Az állami és magán közoktatási intézmények hálózatát a helyi közigazgatási hatóságok a 
tanfelügyelőségek véleményezésével szervezik meg. A speciális középiskolai és felsőfokú technikumi 
oktatás esetében, az iskolahálózatot a megyei tanács, illetve Bukarest főváros kerületi helyi tanácsai a 
szociális partnerek megkérdezésével és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kedvező 
véleményezésével szervezik meg. 

 (3) Az iskolahálózat keretében a törvény feltételei között állami vagy magániskolákba integrált 
alternatív oktatási csoportok/osztályok alakíthatok és működtethetők. 

 (4) A természetes és jogi személyek a törvény feltételei között létrehozhatnak kisgyermekkori 
nevelési, valamint elemi, általános, középiskolai és felsőfokú technikumi oktatási intézményeket. 

 (5) A közoktatási intézmények következő tanévre érvényes hálózatát minden év elején nyilvánosságra 
kell hozni. Az állami oktatás beiskolázási tervét kormányhatározattal kell elfogadni a tanév kezdete előtt 
legkevesebb 6 hónappal. 

 (6) Az állami közoktatási rendszerben a törvény feltételei között olyan osztályokat magukban foglaló 
közoktatási intézmények is létrehozhatók és működhetnek, amelyek állami és akkreditált magán közoktatási 
intézmények, ilyen intézmények és gazdasági szereplők, valamint hazai és külföldi intézmények 
kormányközi megállapodások alapján létrejött partneri összefogásának eredményei. 

 (7) A közoktatási intézményeknek típustól, szinttől, oktatási formától, tanulmányi vonaltól és 
tagozattól függetlenül akkreditáláson és rendszeres értékeléseken kell átesniük. 

 (8) Minőségbiztosítási megfontolásokból a helyi közigazgatási hatóságok megkeresésére vagy saját 
elhatározásból a tanfelügyelőségek kérhetik az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumtól, hogy 
függessze fel egy jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény vagy egyik szervezeti egységének 
akkreditációját/működési engedélyét. Amennyiben a Román Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (a 
továbbiakban: ARACIPx)) visszavonja egy közoktatási intézmény akkreditációját/működési engedélyét a 
törvényes feltételek megszegéséért, az utóbbi beszünteti tevékenységét. A helyi közigazgatási hatóságok 
gondoskodnak a tanulók más iskolákba való áthelyezéséről figyelve arra, hogy a gyermek érdekei 
elsőbbséggel érvényesüljenek, és biztosítva legyen a szükséges logisztika. 

 62. cikk – (1) Minőségbiztosítási megfontolásokból és az erőforrás-menedzsment hatékonyságának 
növelése érdekében a közoktatási intézmények és a helyi közigazgatási hatóságok iskolai konzorciumokat 
hozhatnak létre. 

 (2) Az iskolai konzorcium a közoktatási intézmények szerződéses partnersége, amely az alábbiakat 
szolgálja: 

 a) a konzorcium tagjai közötti személyzeti mobilitást; 

 b) a konzorciumban részt vevő közoktatási intézmények erőforrásainak közös felhasználását; 
                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A hatóság román nyelvű elnevezéséből (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar) alkotott betűszó. 
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 c) a tanulók számára nyújtott tanulási lehetőségek kiszélesítését, valamint a tanulási eredmények és 
azok értékelésének kölcsönös elismerését. 

 (3) Az iskolai konzorciumok létrehozásának, működésének és megszüntetésének általános keretét 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelet szabályozza. 

 63. cikk – (1) A közoktatásban a tancsoportok lehetnek iskolai csoportok, osztályok vagy 
évfolyamok, az alábbiak szerint: 

 a) bölcsődei nevelés: a csoport rendszerint 7, de legkevesebb 5 és legtöbb 9 gyermekből áll; 

 b) óvodai oktatás: a csoport rendszerint 15, de legkevesebb 10 és legtöbb 20 óvodásból áll;  

 c) elemi oktatás: az osztály rendszerint 20, de legkevesebb 12 és legtöbb 25 tanulóból áll; 

 d) általános iskolai oktatás: az osztály rendszerint 25, de legkevesebb 12 és legtöbb 30 tanulóból áll; 

 e) középiskolai oktatás: az osztály rendszerint 25, de legkevesebb 15 és legtöbb 30 tanulóból áll; 

 f) felsőfokú technikumi oktatás: az osztály rendszerint 25, de legkevesebb 15 és legtöbb 30 tanulóból 
áll; 

 g) az enyhe és/vagy mérsékelt fogyatékossággal élő tanulóknak szánt speciális oktatás: a csoport 
rendszerint 10, de legkevesebb 8 és legtöbb 12 tanulóból áll; 

 h) a súlyos fogyatékossággal élő tanulóknak szánt speciális oktatás: a csoport rendszerint 5, de 
legkevesebb 4 és legtöbb 6 tanulóból áll. 

 (2) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérve, azokon a településeken, ahol igény mutatkozik a kisebbségi 
nyelven való oktatásra, a tancsoportok létszáma kevesebb is lehet a jelen törvényben meghatározott 
minimumnál. Az ilyen tancsoportok létrehozásával és működésével kapcsolatos döntés az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium hozza meg, miután tanácskozott az érintett közoktatási intézmény 
vezetőtanácsával. 

IV. FEJEZET 

A közoktatás tantervi irányelvei 
  

 64. cikk – (1) A közoktatást a személyi fejlődési igényekkel, valamint a munkaerőpiac és az egyes 
közösségek szükségleteivel összhangban, a szubszidiarítás elve alapján kidolgozott nemzeti alaptanterv 
szerint kell lebonyolítani. 

 (2) A nemzeti alaptanterv a közoktatási kerettantervek és tantervek összefüggő együttese. 

 65. cikk – (1) A kerettantervek tartalmazzák a kötelező és választható tantárgyakat,  
tudományterületeket és tantárgycsoportokat, valamint az azokhoz rendelt minimális és maximális óraszámot.     

 (2) A közös törzs a kötelező tantárgyakból/tudományterületekből/tantárgycsoportokból, míg az 
iskolai tanterv a választható tantárgyakból/tudományterületekből/tantárgycsoportokból tevődik össze. 

 (3) A tantervek az oktatási tervben szereplő minden egyes tantárgy/tudományterület/tantárgycsoport 
esetében meghatározzák a célokat és az elméleti, kísérleti és gyakorlati alaptartalmat, általános módszertani 
útmutatást biztosítva azok megvalósítására és felmérésére. 

 (4) A közoktatási kerettanterveket és az egyes kötelező tantárgyak/tudományterületek/ tantárgycsoportok 
tanterveit az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által feljogosított intézmények és szervezetek 
dolgozzák ki, és oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kerülnek elfogadásra. 

 (5) Az iskolai tanterv egyaránt tartalmazza az országos, regionális és helyi szinten, valamint a 
közoktatási intézmény szintjén felkínált választható tantárgycsomagokat. A közoktatási intézmény 
vezetőtanácsa a tanulókkal és a szülőkkel folytatott tanácskozások nyomán és a rendelkezésre álló források 
függvényében dolgozza ki az iskolai tantervet. 

 (6) Az opcionális tantárgyak/tudományterületek/tantárgycsoportok tanterveit a közoktatási intézmény 
szintjén kell kidolgozni, bevonva a tantestületet, a diáktanácsokat, a szülői szövetségeket, valamint a helyi 
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közösség képviselőit és adott esetben azokat a gazdasági szereplőket, amelyek a közoktatási intézmény számára 
biztosítják a tanulók gyakorlati képzését. A tanterveket a közoktatási intézmény vezetőtanácsa fogadja el. 

 (7) Az oktatási alternatívák esetében a kerettanterveket és a tanterveket azok képviselői dolgozzák ki, 
és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium hagyja jóvá. 

 (8) A magán- és felekezeti oktatásban az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
jóváhagyott nemzeti alaptanterv részét képező kerettantervek és tantervek, illetve az állami oktatáshoz 
hasonló vagy annak alternatíváját képező, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
jóváhagyott kerettantervek és tantervek használhatók. 

 (9) A hittudományi oktatás kerettanterveit és tanterveit az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium az egyes egyházakkal együttműködésben dolgozza ki, és azokat oktatási, kutatási, ifjúsági 
és sportminiszteri rendelettel kell elfogadni. 

 (10) A katonai oktatás kerettanterveit és tanterveit az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium a Honvédelmi Minisztériummal együttműködésben dolgozza ki, és azokat oktatási, 
kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell elfogadni. 

 66. cikk – (1) A kerettantervben szereplő tantárgyak számára kiutalt óraszám legfeljebb heti 20 az 
elemi, 25 az általános iskolai és 30 a középiskolai oktatás esetében. Ez az óraszám a jelen törvény feltételei 
között magában foglalja mind a tanítást és felmérést, mind pedig a pedagógus felügyelete alatt az 
osztályteremben való tanulást. 

 (2) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérve, a maximális óraszám az anyanyelv, valamint a nemzeti kisebbségek 
történelmének és hagyományainak elsajátítására és a kétnyelvű oktatásra előirányzott óraszámmal túlléphető. 

 (3) A nemzeti alaptanterv keretében a kötelező tantárgyak a kerettantervek 80%-át teszik ki a 
kötelező oktatásban, míg a középiskolai oktatásban azok 70%-át. 

 (4) A nemzeti alaptanterv keretében a válaszható tantárgyak a kerettantervek 20%-át teszik ki a 
kötelező oktatásban, míg a középiskolai oktatásban azok 30%-át. 

 (5) Minden tantárgy és tudományterület esetében a tanterv a tanítási és felmérési órák 75%-át fedi le, 
míg a tantárgy/tudományterület számára kiutalt óraszám 25%-ával a pedagógus rendelkezik. A tanulók 
képességei és az iskola stratégiája függvényében a tanár eldöntheti, hogy a tantárgya/tudományterülete 
számára kiutalt óraszám 25%-át a problémákkal küszködő tanulók felzárkóztatására, az ismeretek 
elmélyítésére vagy egyénre szabott tanulási tervek szerinti tehetséggondozásra fordítsa. 

 67. cikk – (1) A kisgyermekkori nevelésre vonatkozó nemzeti alaptanterv középpontjában a 
gyermekek fizikai, kognitív, érzelmi és szociális készségeinek fejlesztése, valamint az esetleges fejlődésbeli 
rendellenességekkel szembeni korai fellépés áll. 

 (2) A megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontok, illetve Bukarest Főváros Nevelési Tanácsadó 
és Erőforrásközpontja multidiszciplináris korai fejlesztési csoportokat alakítanak, amelyek célja minden 
gyermek fejlettségi szintjének felmérése, figyelemmel kísérése, valamint a sajátos nevelési igényű vagy 
személyi kompetenciái fejlődése szempontjából veszélyeztetett gyermekek azonosítása és támogatása. 

 68. cikk – (1) Az elemi és általános iskolai oktatás nemzeti alaptanterve a tanuló fejlődési profilját 
meghatározó 8 kulcskompetencia-területre összpontosít: 
 a) román nyelvi és, nemzeti kisebbségek esetében, anyanyelvi kommunikációs készségek; 
 b) idegen nyelvi kommunikációs készségek; 
 c) matematikai, tudományi és technológiai alapkompetenciák; 
 d) az információs társadalom technológiáinak tanulási és megismerési eszközként való használatában 
megnyilvánuló digitális kompetenciák; 
 e) szociális és állampolgári kompetenciák; 
 f) vállalkozói kompetenciák; 
 g) kulturális kompetenciák; 
 h) a tanulás tanulásának képessége. 
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 (2) A testnevelés és sportoktatás a közoktatási tantervek közös törzséhez tartozik. 

 (3) Az „Információs és kommunikációs technológiák” az I – IV. osztályban választható, míg az 
általános és középiskolai oktatásban kötelező tantárgy. 

 (4) Az előkészítő osztályok tanterve a testi, a szocio-emocionális, a nyelvhasználati és 
kommunikációs fejlődésre, valamint a tanulási képességek és attitűdök fejlesztésére összpontosít, hidat 
képezve ugyanakkor a 8 kulcskompetencia fejlesztése felé. 

 (5) A középiskolai oktatás középpontjában a kulcskompetenciák fejlesztése és kiszélesítése, valamint 
a tanulmányi vonalra, tagozatra, szakra vagy képesítésre sajátos kompetenciák kialakítása áll. 

 69. cikk – (1) Az állami és magán közoktatásban az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
által jóváhagyott tankönyvek és oktatási segédanyagok használhatók. 

 (2) A tankönyveket az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által elfogadott tantervek 
alapján kell kidolgozni és értékelni. Az alternatív tankönyvek kidolgozását az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium szabályozza. 

 (3) A szakmai kezdeményezés szabadságával összhangban a pedagógusok választják ki és ajánlják 
tanulóiknak az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által jóváhagyott jegyzéken szereplő azon 
tankönyveket, amelyek alapján tanítani kívánnak. 

 (4) A román tannyelvű és a nemzeti kisebbségek nyelvén szervezett állami közoktatásban és 
akkreditált/engedélyezett kötelező magánoktatásban részt vevő tanulók és tanárok a törvény feltételei között 
egyaránt ingyenes tankönyvekben részesülnek. 

 (5) A tantervi segédanyagok olyan módszertani útmutatók, amelyek tartalmi szempontból 
megfelelnek a hatályos törvényi előírásoknak, és amelyeket az oktatási folyamat minőségének javítása 
céljából a pedagógusok szabadon használhatnak. 

 70. cikk – (1) Iskolai könyvtárak és dokumentációs központok az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kidolgozott szabályzat alapján szervezhetők és működtethetők. 

 (2) Digitális erőforrásként létrejön a Virtuális Iskolai Könyvtár és az e-learning virtuális felület, 
amelyek tanterveket, a tantervben szereplő minden tárgynak megfelelő leckemintákat, módszertani 
útmutatókat és ismeretfelmérő tesztmintákat tartalmaznak. Az említett digitális erőforrásokat a szerzői és 
szomszédos jogokról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 8/1996. számú törvény védi, az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium pedig közzétételi jogot szerez a szerzőktől, hogy azok állandó 
jelleggel és térítésmentesen hozzáférhetők legyenek minden tanuló és tanár számára. 

 (3) A közoktatási intézmények a virtuális tanulási felületen keresztül segítséget nyújtanak a 
tanulóknak a tanórák alatt vagy után, illetve segítik azokat a tanulókat, akik egészségi okok miatt átmenetileg 
kimaradnak az iskolából. 

 (4) A Virtuális Iskolai Könyvtár és az e-learning virtuális felület létrehozásáról, kezeléséről és 
tartalmi bővítéséről az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium gondoskodik. 

 

V. FEJEZET 

A tanulási eredmények mérése 
 

1. SZAKASZ 

Az eredménymérésre vonatkozó általános rendelkezések 
 

 71. cikk – (1) Az eredménymérés célja a tanulás orientálása és hatékonyabbá tétele. 

 (2) Minden eredménymérésre az adott tantárgy, tudományterület, illetve tantárgycsoport tekintetében 
érvényes nemzeti mérési szabványok szerint kerül sor. 
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 (3) Az eredményt az elemi oktatásban minősítésekkel, a középfokú és a nem-egyetemi felsőfokú 
oktatásban 1-től 10-ig terjedő osztályzatokkal, illetve a nemzetközi tesztekhez hasonló pontokkal értékelik.  

 (4) A nemzeti mérési szabványok pedagógusok általi alkalmazását és betartását iskolai szakellenőrzés 
során vizsgálják. 

 (5) A tanulók eredményének értékelése a nemzeti mérési szabványok, valamint az eredménymérési 
módszertanok alkalmazása és betartása nélkül fegyelmi kihágásnak minősül, és a jelen törvény rendelkezései 
szerint büntetendő. 

 72. cikk – (1) Az eredménymérés a kompetenciákra összpontosít, valós visszajelzést nyújt a 
tanulónak, és az egyéni tanulási tervek alapjául szolgál. E célból létre kell hozni az egységes mérési eszközök 
tárházát, amely útmutató szerepéből kifolyólag segít a tanároknak az iskolai értékelésben. 

 (2) A tanulási nehézségekkel küszködő tanuló kötelező felzárkóztató oktatásban részesül. 

 73. cikk – (1) A tanulmányi dosszié az elsajátított kompetenciák értékelése, illetve különböző tanulási 
tevékenységeken való részvétel nyomán, valamint ilyen formális, nem-formális és informális tevékenységek 
eredményeként vagy termékeként megszerzett oklevelek, bizonyítványok és más okiratok összessége. 

 (2) A tanulmányi dosszié a tanulási eredmények mérésének központi eleme. Annak használata az 
előkészítő osztályban kezdődik, és az a tanuló tanulmányi igazolványa. 

 

2. SZAKASZ 

Az eredménymérések szerkezete és jellemzői 
 

 74. cikk – (1) Az előkészítő osztály végén a felelős pedagógus az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kidolgozott módszertan alapján értékelést készít a testi, szocio-emocionális, kognitív, 
nyelvhasználati és kommunikációs fejlettségről, valamint a tanulási képességek és attitűdök fejlettségéről. 

 (2) A II. osztály végén az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott 
módszertan alapján minden iskola megszervezi és elvégzi az alapvető kompetenciák felmérését: írás – 
olvasás és számtan. A felmérések eredményeit a tanulók egyéni tanulási terveinek kidolgozásához 
használják. A felmérés eredményét és az egyénre szabott terveket meg kell küldeni a tanulók szüleinek, és 
azok a tanulmányi dosszié részét képezik. 

 (3) A IV. osztály végén az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium nemzetközi modellt 
követve, mintavételszerűen elvégzi az elemi oktatásban megszerzett alapvető kompetenciák országos szintű 
felmérését, amely egyúttal az elemi oktatási rendszer egészét hivatott diagnosztizálni. 

 (4) A VI. osztály végén az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott 
módszertan alapján minden iskola megszervezi és elvégzi a tanulók két vizsgából álló transzdiszciplináris 
felmérését: nyelv és kommunikáció, valamint matematika és tudományok. A nyelv és kommunikáció vizsga 
magában foglalja a román és az első idegen nyelvet, a kisebbségi osztályok esetében pedig az anyanyelvet is. 
A felmérések eredményei az egyénre szabott tanulási tervek kidolgozásának és a középiskolai elő-orientáció 
alapjául szolgálnak. A felmérés eredményét és az egyénre szabott terveket meg kell küldeni a tanulók 
szüleinek, és azok a tanulmányi dosszié részét képezik. 

 (5) A IX. osztály végén az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott 
módszertan alapján minden tanulónak országos záróvizsgát kell tennie. A záróvizsga eredményét a 
nemzetközi felmérésekhez hasonlóan pontokban fejezik ki. Záróvizsgát a következő tárgyakban kell tenni: 

 a) román nyelv és irodalom írásbeli vizsga; 

 b) anyanyelvi írásbeli vizsga; 

 c) számtan és tudományok transzdiszciplináris írásbeli vizsga; 

 d) világnyelvi írásbeli vizsga; 
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 e) számítógép-kezelési gyakorlati vizsga, amelyre a tanév közben kerül sor; 

 f) szociális és állampolgári kompetenciákat felmérő transzdiszciplináris szóbeli vizsga, amelyre a 
tanév közben kerül sor. 

 (6) Az országos záróvizsga eredményeit be kell írni a tanuló tanulmányi dossziéjába. 

 75. cikk – (1) Az általános iskolai oktatás végzősei tanulmányaik befejezését igazoló oklevelet és 
törzskönyvi kivonatot szereznek, amelyek a tanulmányi dosszié részei. 

 (2) Az általános iskolai tanulmányok középiskolában való folytatását egy pályaválasztási tanácsadási 
és pályaorientációs folyamat biztosítja. A IX. osztályt végzettek számával legalább azonos számú helyet kell 
biztosítani a X. osztályban. 

 76. cikk – (1) Az általános iskola elvégzése után a tanulók középiskolában vagy szakiskolában 
folytatják tanulmányaikat. 

 (2) A középiskolai vagy szakiskolai felvételire az alábbiak szerint kerül sor: 

 a) ha a pályázók száma nem haladja meg a közoktatási intézmény által kínált helyek számát, a 
felvételi a tanulók tanulmányi dossziéja alapján történik; 

 b) ha a pályázók száma meghaladja a közoktatási intézmény által kínált helyek számát, a felvételikor 
70%-ban a tanulók tanulmányi dossziéját, a kötelező oktatás átlagosztályzatát és a IX. osztály végén tett 
záróvizsga tárgyainak átlagosztályzatát, míg 30%-ban a közoktatási intézmény által meghatározott felvételi 
vizsgán kapott jegyet kell figyelembe venni. 

 (3) Egyenlő osztályzatok esetén a tanulók tanulmányi dossziéja a döntő. 

 (4) A X. osztályba való felvételi megszervezésének és lebonyolításának keretmódszertanát az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium dolgozza ki és teszi közzé minden egyes generáció 
vonatkozásában legkésőbb a VIII. osztály megkezdéséig. A közoktatási intézményeknek legkésőbb a VIII. 
osztály megkezdéséig nyilvánosságra kell hozniuk a felvételi tárgyat vagy tárgyakat, a tantervet, a felvételi 
eljárását és a tanulmányi dosszié felhasználásának módját. Felvételi vizsga legfeljebb két tárgyban 
szervezhető. 

 77. cikk – (1) A középiskolát végzettek középiskolai tanulmányaik befejezését igazoló oklevelet és 
törzskönyvi kivonatot szereznek, amelyek a tanulmányi dosszié részét képezik, és amelyek birtokosaik 
számára a törvény feltételei között hozzáférést biztosítanak a felsőfokú technikumi oktatáshoz, és lehetővé 
teszik az érettségi vizsgára való jelentkezést. 

 (2) A XII/XIII. osztályt sikeresen elvégzők országosan egységes érettségi vizsgát tesznek. 

 (3) A sikeres érettségi vizsgát tevő középiskolai végzősök érettségi oklevelet is szereznek, amely a 
törvény feltételei között hozzáférést biztosít számukra a felsőoktatáshoz. 

 (4) A nemzeti érettségi vizsga az alábbi vizsgarészekből áll: 

 – A vizsgarész, amely a román nyelvű szóbeli kommunikációs készségeket méri fel; 

 – B vizsgarész, amely az anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségeket méri fel azon tanulók 
esetében, akik középiskolai tanulmányaikat kisebbségi nyelven végezték; 

 – C vizsgarész, amely a középiskolai tanulmányok során tanult két világnyelv ismeretét méri fel. Az 
eredményeket a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben meghatározott szintek szerint kell értékelni. A 
közoktatás során nemzetközileg elismert idegennyelv-vizsgát tevő tanulók számára eredményeiket kérésre, 
az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével elfogadott módszertan alapján elismerik és 
beszámítják; 

  – D vizsgarész, amely a digitális készségeket méri fel. Az eredményt az elismert európai tárgyköri 
szabványoknak megfelelő szintekben kell kifejezni. A közoktatás során digitális készségeikről európai 
szinten elismert vizsgákon számot adó tanulók számára eredményeiket kérésre, az oktatási, kutatási, ifjúsági 
és sportminiszter rendeletével elfogadott módszertan alapján elismerik és beszámítják; 
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 – E vizsgarész, amely a középiskolai oktatás során fejlesztett kompetenciákat méri fel az alábbiak 
szerint: 

 a) román nyelv és irodalom írásbeli vizsga, amely közös minden tanulmányi vonal, tagozat és 
szakirány esetében; 

 b) anyanyelv és anyanyelvi irodalom, amely tanulmányi vonaltól, tagozattól és szakiránytól 
függetlenül közös minden tanuló számára, aki tanulmányait az adott nemzeti kisebbség nyelvén folytatta; 

 c) két írásbeli vizsga, az alábbiak szerint: 

 1. az elméleti tanulmányi vonal reál tagozata számára: 

  (i) matematika; 

  (ii) transzdiszciplináris vizsga tudományokból: fizika, kémia, biológia; 

 2. az elméleti tanulmányi vonal humán tagozata számára: 

  (i) egy világnyelv; 

(ii) transzdiszciplináris vizsga földrajzból, történelemből, bölcsészet- és 
társadalomtudományokból; 

 3. a technológiai tanulmányi vonalon: 

  (i) írásbeli vizsga a szaktantárgyból; 

  (ii) szakterületre sajátos transzdiszciplináris vizsga; 

 4. a hivatásfejlesztő tanulmányi vonalon: 

  (i) esetenként gyakorlati vagy írásbeli vizsga a szaktantárgyból; 

  (ii) tagozatra vagy szakirányra sajátos transzdiszciplináris vizsga. 

 (5) A vizsgák tartalmi részét az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg, és 
azokat a törvény feltételei között ismertetik a tanulókkal az első középiskolai év kezdetekor. Az érettségi 
vizsga beütemezését, módszertanát, valamint megszervezési és lebonyolítási módját az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg, és minden generációval az utolsó középiskolai év 
megkezdésekor közli. 

 (6) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által meghatározott egyes tanulmányi 
vonalak, tagozatok, szakirányok vagy szakok esetében a középiskolai végzősök az érettségi vizsgától 
független szakvizsgát is tehetnek. A szakvizsga beütemezését, módszertanát, valamint megszervezési és 
lebonyolítási módját az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg, és minden 
generációval az utolsó középiskolai év megkezdésekor közli. 

 (7) A sikeres szakvizsgát tévő középiskolai végzősök az Országos Képesítési Keretrendszernek 
megfelelő képesítési bizonyítványt és Europass típusú bizonyítvány-kiegészítő lapot szereznek. 

 (8) A sikeres érettségi vizsga nem feltétele a képesítési bizonyítvány kibocsátásának. 

 78. cikk – (1) A középiskola-végzősök nemzeti érettségi vizsgája akkor tekintendő sikeresnek, amikor 
az illetők halmozottan eleget tesznek az alábbi feltételeknek: 

a) teljesítették a 77. cikk (4) bekezdésében említett A, B, C és D vizsgarészeket; 

 b) legkevesebb 5-ös osztályzattal teljesítették a 77. cikk (4) bekezdésében említett E írásbeli vizsgák 
mindegyikét; 

 c) legkevesebb 6-os, két pontos tizedessel számított átlagosztályzatot értek el a 77. cikk (4) 
bekezdésében említett E írásbeli vizsgákon. 

 (2) A sikeres nemzeti érettségi vizsgát tevő végzősöknek érettségi oklevelet bocsátanak ki. 

 (3) A 77. cikk (4) bekezdésében említett A, B, C és D vizsgarészeket sikeresen teljesítő végzősöknek 
nyelvi, illetve digitális kompetenciájuk szintjét igazoló bizonyítványokat bocsátanak ki. A 77. cikk (4) 
bekezdésében említett E írásbeli vizsgák sikeressége nem feltétele a bizonyítványok kibocsátásának. 
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 (4) Sikertelen nemzeti érettségi vizsga esetén, a 77. cikk (4) bekezdése szerinti A, B, C és D sikeres 
vizsgarészek, valamint a 77. cikk (4) bekezdésében említett, legkevesebb 5-ös osztályzattal teljesített E 
írásbeli vizsgák eredményei kérésre elismerhetők a későbbi vizsgaidőszakokban. 

 (5) Egy tanévben két nemzeti érettségi vizsgaidőszakot kell szervezni. 

 (6) A közoktatásból származó jelentkezők legfeljebb kétszer tehetnek ingyenes érettségi és 
szakvizsgát. Az említett vizsgákon való további részvétel díjköteles, a díj összegéről pedig az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium rendelkezik. 

 (7) A 77. cikk (4) bekezdésében említett A, B, C és D vizsgarészekre a közoktatási intézmény 
szintjén, a tanév II. félévében kerül sor egy olyan bizottság előtt, amelyet a tanfelügyelőség egy külön 
módszertan szerint, rendelettel nevez ki, és amelynek  elnöke a közoktatási intézmény igazgatója. 

 (8) Az érettségi vizsgának a 77. cikk (4) bekezdésében említett E írásbeli részeit a tanítás befejezése 
után, a tanfelügyelőség által kinevezett bizottság előtt kell teljesíteni. 

 (9) A (8) bekezdésben említett bizottságot egy, az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 
rendeletével kinevezett elnök vezeti, akinek olyan, doktori tudományos címmel rendelkező egyetemi 
oktatónak, illetve I. tanári fokozattal és rendkívüli szakmai eredményekkel rendelkező középiskolai tanárnak 
kell lennie, aki más megyében található oktatási intézményből származik, mint amelyikben az érettségi 
vizsga írásbeli részein részt vevő tanulók hovatartozása szerinti közoktatási intézmény található. 

 (10) A (8) bekezdésben említett bizottság minden tagjának más közoktatási intézményből kell 
származnia, mint amelyikből az érettségi vizsga írásbeli részein részt vevő tanulók származnak. 

 (11) Az érettségi vizsga eredményeit kifüggesztéssel kell köztudomásra hozni. 

 

VI. FEJEZET 

Humánerőforrás 
 

1. SZAKASZ 

Az oktatás haszonélvezői 
 

 79. cikk – (1) A közoktatás elsődleges haszonélvezői a bölcsődések, az óvodások és a tanulók. 

 (2) A közoktatás másodlagos haszonélvezői a bölcsődések, az óvodások és a tanulók családjai. 

 (3) A közoktatás harmadlagos haszonélvezői a helyi közösségek és az általánosságában vett 
társadalom. 

 80. cikk – (1) A közoktatás középpontjában annak haszonélvezői állnak. Minden fontosabb döntés 
előtt konzultálni kell az elsődleges haszonélvezőkkel, azaz az Országos Diáktanáccsal vagy a tanulók más 
reprezentatív szervezeteivel, valamint a másodlagos és harmadlagos haszonélvezőkkel, azaz a szülői 
szervezetekkel, az üzleti szféra, a helyi közigazgatási hatóságok és a polgári társadalom képviselőivel. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az Országos Diáktanáccsal, valamint az 
érdekelt kormányszervekkel és reprezentatív nem-kormányzati szervezetekkel közösen kidolgoznak egy, az 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel jóváhagyásra kerülő alapszabályt, amelyben rögzítik 
a tanulók jogait és kötelezettségeit. Az említett alapszabály alapján minden közoktatási intézmény kidolgozza 
saját iskolai szabályzatát. 

 81. cikk – (1) A bölcsődések, az óvodások és a tanulók egyenlően hozzáférhetnek az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokhoz. 

 (2) Az iskolán kívüli foglalkozásokra a közoktatási intézmények, tanulóklubok, gyermekházak, 
iskolai táborok, sporttelepek, vendéglátó- és szabadidőközpontok, illetve ilyen értelmű akkreditálással 
rendelkező más egységek keretében kerül sor. 
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 (3) Az iskolán kívüli foglalkozásokat kínáló egységek szervezetéről, akkreditálásáról, felügyeletéről 
és hatásköréről oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel jóváhagyott szabályzat rendelkezik. 

 82. cikk – (1) Az óralátogatásos állami közoktatásban részt vevő tanulók teljesítmény-ösztöndíjban, 
érdemösztöndíjban, tanulmányi ösztöndíjban és szociális ösztöndíjban részesülhetnek. 

 (2) Az állami költségvetés egyes bevételeiből elkülönített alapokból nyújtott ösztöndíjak összegét és 
számát a helyi, illetve megyei tanácsok/Bukarest főváros kerületi helyi tanácsai évente határozzák meg. 

 (3) Az ösztöndíjak nyújtásának általános kritériumait az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium határozza meg. A teljesítmény-ösztöndíjban, érdemösztöndíjban, tanulmányi ösztöndíjban 
és szociális ösztöndíjban való részesülés sajátos kritériumait a közoktatási intézmények vezetőtanácsa évente 
határozza meg az előirányzott alapok mértékében és az iskolai tevékenységek tanulók általi teljesítésének 
mértéke függvényében. 

 (4) A tanulók gazdasági szereplők, illetve más természetes vagy jogi személyek által szerződéses 
alapon biztosított ösztöndíjakban, illetve bankok által nyújtott diákhitelekben is részesülhetnek. 

 (5) A közoktatásban részt vevő külföldi tanulók és hallgatók a törvény feltételei között ösztöndíjban 
részesülhetnek. 

 (6) Az állandó külföldi lakhellyel rendelkező román nemzetiségű tanulók a jelen törvény feltételei 
között ösztöndíjban részesülnek. 

 83. cikk – (1) Az állami és az engedélyezett/akkreditált magán közoktatási intézményeket látogató 
bölcsődések, óvodások és tanulók ingyenes orvosi, pszichológiai és logopédiai szakellátásban részesülnek az 
iskolai orvosi, pszichológiai és logopédiai rendelőkben vagy az állami egészségügyi intézményekben. 

 (2) A tanulók egészségi állapotát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és az 
Egészségügyi Minisztérium által közösen kidolgozott módszertan szerint minden tanév elején fel kell mérni. 

 (3) Az állami közoktatási intézmények működéséhez szükséges egészségügyi engedélyezés 
díjmentes. 

 84. cikk – (1) A kötelező és az engedélyezett/akkreditált középiskolai oktatásban részt vevő tanulók a 
teljes naptári évben 50%-os kedvezménnyel utazhatnak a helyi felszíni, vízi és földalatti, valamint a belföldi 
közúti, vasúti és vízi tömegközlekedési eszközökön. 

 (2) Az árva, a speciális nevelési igényű és a nevelőotthonban gondozott tanulók szociális védelmi 
intézkedésként akár térítésmentességben is részesülhetnek a teljes naptári évben az (1) bekezdésben említett 
tömegközlekedési eszközökön. 

 (3) Az iskolával nem rendelkező települések tanulói számára az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium költségvetéséből a látogatott közoktatási intézmény 50 km-es távolságon belül, bérlet 
alapján megtéríti a szállítási költségeket, illetve elszámol félévente 8 menettérti jegyet, ha azok kollégiumban 
vagy magánszemélynél vannak elszállásolva. 

 (4) A tanulók 75%-os kedvezményben részesülnek a múzeumlátogatás, a színházi és operaelőadások, 
a filmvetítések, valamint más művészeti és sportrendezvények díjából, ha azokat közoktatási intézmények 
szervezik. 

 (5) A román állam részéről ösztöndíjban részesülő, külföldön élő román nemzetiségű tanulók a (4) 
bekezdésben említett rendezvényeken térítésmentesen vehetnek részt. 

 85. cikk – (1) Indokolt esetekben, a kötelező oktatásban részt vevő, lakhelyüktől eltérő településen 
beiskolázott tanulók számára a lakhelyük szerinti település helyi közigazgatási hatóságai a gazdasági 
szereplőkkel, a helyi közösséggel, a jótékonysági szervezetekkel, valamint más jogi vagy természetes 
személyekkel összefogva esetenként szállítást, étkeztetést és kollégiumi elhelyezés biztosítanak. 

 (2) Az állam a középiskola-látogatás minden költségét fedezi a vidéki vagy hátrányos szociális-
gazdasági környezetből származó, valamint azon tanulók számára, akik szakiskolát végeznek. A 
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költségfedezés módját az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium előterjesztésére, 
kormányhatározattal kell megszabni. 

 86. cikk – (1) A közoktatási intézmény a bölcsődések, óvodások és tanulók anyakönyvezése 
alkalmával tanulmányi szerződést köt a szülőkkel, amelyben leszögezik a felek kölcsönös jogait és 
kötelezettségeit. A tanulmányi szabványszerződést az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendelettel 
hagyja jóvá, és azt a továbbiakban a közoktatási intézmény szintjén, vezetőtanácsi határozattal egyéniesítik. 

 (2) A tanulmányi szabványszerződés előírásainak közoktatási intézmény általi megszegését a 
tanfelügyelőség bünteti, az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel jóváhagyott módszertan 
előírásaival összhangban. 

 (3) A szülőnek vagy a törvényes gyámnak kötelessége gondoskodni a tanuló – a kötelező oktatási 
időszak alatti – beiskolázásáról. 

 (4) A szülő vagy a törvényes gyám felel a tanuló által az iskola vagyonában okozott károkért. 

 87. cikk – A közoktatási intézmények a törvényi előírások szerint hazai és külföldi adományokban 
részesülhetnek, ha azok a nemzeti oktatási rendszer oktatáspolitikáját szolgálják, továbbá nem ütköznek a 
román állam érdekeivel és hatályos törvényeivel. 

 

2. SZAKASZ 

A közoktatásban tevékenykedő személyzet 
 

 88. cikk – (1) A közoktatásban tanszemélyzet, kisegítő tanszemélyzet és adminisztratív vagy nem 
oktató személyzet tevékenykedik. 

 (2) A közoktatásban társult tanszemélyzet is tevékenykedhet. 

 (3) A kisegítő tanszemélyzet fogalmát a jelen törvény határozza meg. 

 (4) Az adminisztratív személyzet az utólagosan módosított és kiegészített 53/2003. számú törvény – 
Munkatörvénykönyv alapján tevékenykedik. 

 89. cikk – Az állami és a magán közoktatásban a megüresedett és fenntartott tanári állásokat a jogi 
személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény szintjén, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kidolgozott keretmódszertan szerint megszervezett versenyvizsgával foglalják el. 

 90. cikk – (1) A tanári állások betöltésére nyílt versenyvizsgát kell szervezni. A versenyvizsgára a 
hatályos jog követelményeinek eleget tevő bármely személy jelentkezhet. 

 (2) A jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény tanszemélyzetét az igazgató egyéni 
munkaszerződéssel, a vezetőtanács jóváhagyásával alkalmazza. 

 91. cikk – (1) A közoktatási intézmények kisegítő és adminisztratív állásainak betöltésére szolgáló 
versenyvizsga megszervezését és lebonyolítását az igazgató irányítja. A közoktatási intézmény vezetőtanácsa 
jóváhagyja a vizsgabizottságokat és megerősíti a versenyvizsga eredményét. 

 (2) A jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény kisegítő tanszemélyzetét és 
adminisztratív személyzetét az igazgató egyéni munkaszerződéssel, a vezetőtanács jóváhagyásával 
alkalmazza. 

 92. cikk – (1) A tanszemélyzet és a kisegítő tanszemélyzet tevékenységét évente értékelni kell 
valamennyi közoktatási intézményben. Az értékelés módszertanát oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 (2) Az értékelés alapján a vezetőtanács dönt az éves minősítésről és az érdemfokozat megadásáról. 

 (3) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a didaktikai kiválóságot ösztönző, saját 
költségvetésből finanszírozott országos program keretében díjazza a didaktikai kiválóságot. 
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 (4) Az érdemfokozat megadási és a didaktikai kiválóságot ösztönző országos program végrehajtási 
módszertanát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium dolgozza ki. 

 (5) Az állami közoktatási intézmények tanszemélyzete és kisegítő tanszemélyzete bérezésének részét 
képezi, a törvény szerint, a szakmai teljesítmény is. 

 (6) A magán közoktatási intézmények igazgatóinak, aligazgatóinak és tanszemélyzetének béréről és 
béren felüli juttatásairól az érintettek a finanszírozó jogi személy vezetőségével állapodnak meg, a 
közoktatási intézmény vezetőtanácsának véleményezésével. 

 (7) A megyei tanfelügyelőségek és Bukarest Főváros Tanfelügyelősége időszakosan (felül)vizsgálják 
a közoktatási intézmények humánerőforrását. A vizsgálat eredményeit közölni kell az érintettekkel, a 
közoktatási intézmény vezetőtanácsával és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal. 

 93. cikk – A tanszemélyzet alkalmazása, ösztönzése, értékelése, díjazása, fegyelmi felelősségre 
vonása és elbocsátása ügyében a közoktatási intézmény vezetőtanácsa a tagok 2/3-os többségével határoz. A 
közoktatási intézmény igazgatója a vezetőtanács határozata szerint rendelkezik. A munkaadó a közoktatási 
intézmény.       

VII. FEJEZET 

Az oktatási rendszer és a közoktatási intézmények vezetése 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 94. cikk – (1) Központi közigazgatási szakszervként az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium kidolgozza és végrehajtja a nemzeti közoktatási politikát. Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium kezdeményezési és végrehajtási joggal rendelkezik az oktatást érintő pénzügyi és 
humánerőforrás-politikák vonatkozásában. 

 (2) A közoktatás terén az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az alábbi feladatokat látja el: 

 a) kidolgozza, végrehajtja, nyomon követi és értékeli a nemzeti oktatáspolitikákat; 

 b) figyelemmel kíséri a külső értékelési folyamatot; 

 c) irányítja és felügyeli a nemzeti oktatási rendszert; 

 d) véleményezi a közoktatási hálózat felépítését, továbbá a közoktatási intézmények, a helyi 
közigazgatási hatóságok és a gazdasági szereplők javaslatai alapján a Kormány elé terjeszti a beiskolázási 
tervet, figyelembe véve ugyanakkor a megyei tanfelügyelőségek és Bukarest Főváros Tanfelügyelősége által 
összesített, véleményezett és beterjesztett előrejelzésekben megfogalmazott ajánlásokat; 

 e) irányítja a nemzeti alaptanterv és a nemzeti eredménymérési rendszer kidolgozását, jóváhagyja 
azokat, továbbá gondoskodik azok betartásáról és betartásának felügyeletéről; 

 f) értékeli, jóváhagyja és beszerzi a tankönyveket, biztosítva a törvény feltételei között a szükséges 
finanszírozást; 

 g) a törvény feltételei között jóváhagyja az alárendelt és a kapcsolódó intézmények szervezeti és 
működési szabályzatát; 

 h) helyzetértékelő tanulmányokat és előrejelzéseket készít az oktatás terén; 

 i) gondoskodik a taneszközök jóváhagyásáról; 

 j) biztosítja a kiemelten tehetséges tanulók kiválasztásához és megfelelő felkészítéséhez szükséges 
szervezési keretet; 

 k) gondoskodik a fogyatékossággal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek speciális 
beiskolázásáról és pszichopedagógiai felügyeletéről; 
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 l) megvizsgálja az oktatási rendszerben nyújtott szociális védelem érvényesülését, és megfelelő 
intézkedéseket javasol a Kormánynak és a helyi közigazgatási hatóságoknak; 

 m) irányítja, nyomon követi és felügyeli a tanszemélyzet szakképzését és szakmai továbbképzését; 

 n) nemzeti humánerőforrás-politikákat dolgoz ki; 

 o) felel a nemzeti oktatási rendszernek a nemzeti szabványok tükrében való értékeléséért; 

 p) más érdekelt minisztériumokkal közösen kidolgozza az oktatás, szakképzés és tudományos kutatás 
terén más államokkal és nemzetközi szakszervekkel való együttműködési stratégiát; 

 q) belső szabályok alapján meghatározza a külföldi tanulmányok, oklevelek, bizonyítványok és 
tudományos fokozatok elismerésének/honosításának módját, beszedi a tanulmányi okmányok törvény 
szerinti láttamozásával és honosításával kapcsolatos költségek fedezéséhez szükséges, lejben és devizában 
fizetett díjakat; 

 r) meghatározza a tanév szerkezetét; 

 s) módszertanokat és szabályzatokat dolgoz ki a nemzeti oktatáspolitikák egységes végrehajtási 
keretének megteremtésére; 

 t) kiépíti az e-learning tanulási felületet és a Virtuális Iskolai Könyvtárat, és gondoskodik azok 
megfelelő működéséről; 

 u) külön szabályokat dolgoz ki az iskolaépületeket és azok felszerelését illetően; 

 v) a Románia közoktatás helyzetéről évente beszámol a nyilvánosságnak és a Parlamentnek; 

 w) irányítja a statisztikai adatok begyűjtését és értelmezését az oktatási mutatók országos rendszere 
számára. 

 (3) Feladatköre teljesítése céljából, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium országos 
bizottságokat és tanácsokat hoz létre, szervez meg és finanszíroz. Az említettek szervezetéről és működéséről 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelet rendelkezik. Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium különböző ügynökségek/hatóságok létrehozását is javasolhatja a Kormánynak. 

 95. cikk – (1) A megyei tanfelügyelőségek és Bukarest Főváros Tanfelügyelősége az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium jogi személyiséggel rendelkező dekoncentrált közszolgálatai, 
amelyek főként az alábbi feladatokat teljesítik: 

 a) megyei szinten, illetve Bukarest főváros szintjén végrehajtják az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium politikáit és stratégiáit; 

 b) az iskolai ellenőrzések alkalmával megvizsgálják a jogszabályok érvényesülését, nyomon követik a 
tanítási-tanulási tevékenységek minőségét és a nemzeti szabványok/teljesítménymutatók betartását; 

 c) ellenőrzik, nyomon követik és értékelik a köz- és felsőoktatási intézmények menedzsmentjének 
eredményességét; 

 d) a helyi közigazgatási hatóságokkal együtt gondoskodnak a tanulók beiskolázásáról, és figyelemmel 
kísérik azok óralátogatását a kötelező oktatás alatt; 

 e) irányítják a középiskolai felvételi folyamatot, az országos záróvizsgákat és az iskolai versenyeket a 
megyei, illetve Bukarest fővárosi közoktatási intézmények szintjén; 

 f) nyomon követik az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kezdeményezett országos 
programok végrehajtását a megye, illetve Bukarest főváros területén, valamint a közoktatási és a tanügyhöz 
kapcsolódó intézmények által az Európai Unió oktatási és ifjúsági programjai keretében lebonyolított 
pályázatokat; 

 g) közvetítenek a helyi közigazgatási hatóságok és a közoktatási intézmények között felmerült 
nézeteltérésekben és vitás ügyekben; 

 h) irányítják és felügyelik az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium tanügyhöz kapcsolódó 
intézményeinek tevékenységét a megye/Bukarest főváros területén; 
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 i) évente beszámolnak az oktatás helyzetéről az illető megyében, illetve Bukarest fővárosban. A 
beszámolót közzéteszik; 

 j) a helyi vagy megyei tanácsok előterjesztésére jóváhagyják a kisgyermekkori nevelési, elemi és 
általános iskolai oktatási intézmények létrehozását; 

 k) megyei, illetve Bukarest főváros szintjén végrehajtják a nemzeti oktatáspolitikákat; 

 l) tanácsadást és támogatást nyújtanak a köz- és felsőoktatási intézmények számára a humánerőforrás 
és az oktatói állások megyei, illetve Bukarest fővárosi szintű menedzsmentjében; 

 m) nyomon követik a közoktatási intézmények tanári állásainak létrehozását, megüresedését és 
elfoglalását; 

 n) kezelik a közoktatási intézményekben foglalkoztatott, szakképzett pedagógusok adatbázisát, 
valamint az oktatással kapcsolatos teljes adatbázist; 

 o) véleményezésre az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz továbbítják a területi 
körzetükhöz tartozó iskolahálózatot, amelyet a helyi közigazgatási hatóságok az oktatáspolitikával és a 
regionális, megyei és helyi szintű gazdasági és társadalmi fejlesztési stratégiai dokumentumokkal 
összhangban, a közoktatási intézmények, a gazdasági szereplők és az érdekelt szociális partnerek 
megkérdezésével terjesztettek elő; 

 p) időszakosan megvizsgálják a közoktatásban tevékenykedő humánerőforrást; 

 q) gondoskodnak az oktatási mutatók országos rendszeréhez szükséges statisztikai adatok 
begyűjtéséről. 

 (2) A megyei tanfelügyelőségek, illetve Bukarest Főváros Tanfelügyelőségének szervezetét oktatási, 
kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 (3) A tanfelügyelőség egy vezetőtanáccsal és egy tanácsadó testülettel rendelkezik. Az említettek 
saját szabályzat alapján működnek, amelyet a vezetőtanács az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel elfogadott keretszabályzat alapján dolgoz ki és fogad el. 

 (4) A nemzeti kisebbségek nyelvén szervezett oktatással is rendelkező megyék tanfelügyelősége 
keretében tanfelügyelőket kell kinevezni az ilyen típusú oktatásra is. Az ilyen tanfelügyelőket a nemzeti 
kisebbségek parlamenti csoportjának megkérdezésével, a jelen törvényben meghatározott eljárás szerint kell 
kinevezni. 

 (5) A tanfelügyelőségek keretében a hátrányos szociális-gazdasági környezetből származó gyermekek 
és fiatalok problémáival foglalkozó tanfelügyelők is helyet kapnak. 
 

2. SZAKASZ 

A közoktatási intézmények vezetése 
 

 96. cikk – (1) A jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézményeket esetenként a vezetőtanács, 
az igazgatók és az aligazgatók vezetik. Feladataik teljesítésében a vezetőtanács és az igazgatók 
együttműködnek a tantestülettel, a szülői bizottságokkal és a helyi közigazgatási hatóságokkal. 

 (2) Az állami közoktatási intézményekben a vezetőtanács olyan vezetőszerv, amely 7, 9 vagy 13 
tagból áll, a következők szerint: 

 a) az évfolyamonként egyetlen osztállyal rendelkező, általános iskolai szintű oktatást biztosító 
közoktatási intézmények esetében a vezetőtanács 7 tagból áll, a következő összetételben: 3 pedagógus, 
ideértve az igazgatót is, a szülők 2 képviselője, a polgármester képviselője és a helyi tanács képviselője. A 
jelen cikk előírásai értelemszerűen alkalmazandók az óvodai és elemi oktatásra is; 

 b) 9 tagú vezetőtanács esetében, abban 4 pedagógus, a polgármester egy képviselője, a helyi tanács 2 
képviselője és a szülők 2 képviselője vesz részt. Az igazgató és az aligazgató jog szerint tagjai a 
vezetőtanácsnak, és a pedagógusoknak fenntartott helyek egy részét foglalják el; 
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 c) 13 tagú vezetőtanács esetében, abban 6 pedagógus, a polgármester egy képviselője, a helyi tanács 3 
képviselője és a szülők 3 képviselője vesz részt. Az igazgató és az aligazgató jog szerint tagjai a 
vezetőtanácsnak, és ők a pedagógusoknak fenntartott helyek egy részét foglalják el.  

 (3) A vezetőtanács a közoktatási intézmény vezetőszerve. A vezetőtanács ülésein megfigyelőként 
rendszerint részt vesz a tanulók képviselője is. 

 (4) A vezetőtanács megalakulása után, annak tagjai a pedagógusok sorából titkos szavazással 
üléselnököt választanak, amelynek során a többségi elv dönt. Az üléselnök megbízatása legfeljebb egy évre 
szól, ő vezeti a tanács üléseit és aláírja az elnöklése alatt elfogadott tanácsi határozatokat. 

 (5) A magán- és felekezeti oktatásban a vezetőtanácsban részt vesznek az alapítók képviselői is. A 
vezetőtanács vezetését az alapítók által kijelölt személy biztosítja. A kötelező általános oktatást biztosító 
intézmények vezetőtanácsában részt vesz a helyi tanács egy képviselője is. 

 (6) A vezetőtanács havonta vagy szükség szerint, az igazgató, illetve a tagok kétharmadának kérésére 
ül össze. A vezetőtanács szervezetének és működésének keretmódszertanát oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 (7) A vezetőtanács fő feladatai az alábbiak: 

 a) elfogadja a közoktatási intézmény költségvetés-tervezetét és véleményezi a költségvetési 
zárszámadást; 

 b) elfogadja a közoktatási intézmény igazgatója által kidolgozott intézményfejlesztési tervet; 

 c) a tantestület előterjesztésére elfogadja az iskolai tantervet; 

 d) megszabja az iskola álláspontját a harmadik felekkel való kapcsolatokban; 

 e) megszervezi az igazgatói és aligazgatói versenyvizsgát; 

 f) elfogadja a tanszemélyzet és a kisegítő tanszemélyzet, valamint a nem oktató személyzet álláskeretét; 

 g) a tantestület javaslatára pedagógusi továbbképző programokat fogad el; 

 h) a törvény szerint bünteti a tanszemélyzet fegyelmi, etikai vagy szakmai vétségeit; 

 i) jóváhagyja a vizsgabizottságokat és megerősíti a vizsgák eredményeit; 

 j) elfogadja a közoktatási intézmény órarendjét; 

 k) az igazgatóval együtt nyilvánosan vállalja a felelősséget a közoktatási intézmény eredményeiért; 

 l) teljesít bármely más feladatot, amelyet az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter, illetve az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium rendeletekkel és módszertanokkal határoz meg. 

 (8) A vezetőtanács jelen lévő tagjainak szótöbbségével fogadja el határozatait, a 93. cikkben 
meghatározottak kivételével. A közoktatási intézmény személyzetére, azaz az állások és a vezető tisztségek 
elfoglalására, az érdemfokozat megadására, a tevékenység szűkítésére, a minősítésekre, büntetésekre és más 
hasonlókra vonatkozó vezetőtanácsi határozatot titkos szavazással kell elfogadni. A vezetőtanács 
érdekütközésben lévő tagjai nem vesznek részt a szavazáson. 

 (9) A közoktatási intézmény költségvetésével és vagyonával kapcsolatos döntéseket a vezetőtanács 
tagjainak többségével kell meghozni. 

 97. cikk – (1) Az igazgató látja el a közoktatási intézmény végrehajtó vezetését. A teljes egészében a 
nemzeti kisebbségek nyelvén működő közoktatási intézmények esetében az igazgatónak ismernie kell az illető 
nyelvet. A nemzeti kisebbségek nyelvén szervezett tagozatokkal rendelkező közoktatási intézmények esetében az 
igazgatók egyikének ismernie kell az illető nyelvet. Ilyen esetekben, az igazgatót az illető nemzeti kisebbséget 
Románia Parlamentjében képviselő szervezet vagy, ha az illető kisebbség nem rendelkezik parlamenti 
képviselettel, a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának megkérdezésével kell kinevezni. 

 (2) A közoktatási intézmény igazgatójának feladatai az alábbiak: 

 a) törvényesen képviseli a közoktatási intézményt, és ellátja annak végrehajtó vezetését; 

 b) eljár a közoktatási intézmény hitelutalványozója minőségben; 
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 c) a vezetőtanáccsal együtt nyilvánosan vállalja a felelősséget az általa vezetett közoktatási intézmény 
eredményeiért; 

 d) elfogadásra a vezetőtanács elé terjeszti a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát; 

 e) elfogadásra a vezetőtanács elé terjeszti a költségvetés-tervezetet és a költségvetési zárszámadást; 

 f) felel a közoktatási intézmény személyzetének kiválasztásáért, alkalmazásáért, időszakos 
értékeléséért, képzéséért, ösztönzéséért és munkaviszonyának megszüntetéséért; 

 g) teljesít a vezetőtanács által törvény szerint megszabott bármely más feladatot; 

 h) évente beszámol az általa vezetett intézményben folytatott oktatás minőségéről. A beszámolót a 
szülői bizottság előtt kell bemutatni, és azt a helyi közigazgatási hatóságok és a megyei 
tanfelügyelőségek/Bukarest Főváros Tanfelügyelőségének tudomására kell hozni; 

 i) irányítja az oktatási mutatók országos rendszeréhez szükséges statisztikai adatok gyűjtését, és 
megküldi azokat a tanfelügyelőségnek. 

 (3) A magán és felekezeti közoktatási intézmények vezetőszerveit és vezető beosztásait, azok 
feladatkörét, megalakítási módját, valamint megbízatásának idejét a törvényes előírásokkal összhangban, 
saját szervezeti és működési szabályzatok határozzák meg. 

 (4) A magán és felekezeti közoktatási intézmény igazgatója a végrehajtó vezetést a törvény által 
megszabott felelősségekkel és feladatokkal, a közoktatási intézmény vezetőtanácsának határozataival, 
valamint a szervezeti és működési szabályzattal szigorúan összhangban látja el. 

 98. cikk – (1) A közoktatási intézmény tantestülete a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási 
intézmény teljes tanszemélyzetéből áll, amely az igazgató vezetésével havonta vagy szükség szerint, az 
igazgató vagy a tanszemélyzet egyharmadának kérésére ülésezik. 

 (2) A tantestület feladatai az alábbiak: 

 a) kezeli és biztosítja az oktatás minőségét; 

 b) kidolgozza a szakmai etikai kódexet, és figyelemmel kíséri annak betartását; 

 c) megerősíti a közoktatási intézmény személyzetének önértékelési lapjait, amelyek alapján 
meghatározzák az éves minősítést; 

 d) intézkedéseket javasol a vezetőtanácsnak az oktatási folyamat javítására; 

 e) a vezetőtanács elé terjeszti az iskolai tantervet; 

 f) díjazásra és az „Év tanára” cím odaítélésére a vezetőtanács elé terjeszti a rendkívüli eredményeket 
elérő pedagógusokat; 

 g) jóváhagyja a tanulók fegyelmi vétségeinek büntetését; 

 h) javasolja a vezetőtanácsnak a szükséges törvényes lépések megtételét a gyenge eredményekkel 
rendelkező vagy a szakmai erkölcs ellen vétő pedagógusokkal szemben; 

 i) a pedagógusok számára szervezett szakképzési és szakmai továbbképzési programokat terjeszt a 
vezetőtanács elé; 

 j) kiválasztja a vezetőtanácsban részt vevő pedagógusokat; 

 k) teljesít a vezetőtanács által meghatározott bármely más feladatot. 
 

3. SZAKASZ 

A közoktatáshoz kapcsolódó intézmények 
 

 99. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium tanügyhöz kapcsolódó intézményei 
a következők: a Neveléstudományi Intézet, a pedagógusházak, a nemzeti kisebbségek nyelvén való 
engedélyezett továbbképző központok, az Országos Differenciált Oktatási Központ, a Közoktatást 
Finanszírozó Egység, a gyermekházak és a tanulóklubok. 
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 (2) A közoktatáshoz kapcsolódó intézmények a következők: a megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrásközpontok/Bukarest Főváros Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpontja. 

 (3) Valamennyi megyében és Bukarest fővárosban jogi személyiséggel rendelkező pedagógusház 
működik, amelyet módszertanilag a tanfelügyelőség irányít. A pedagógusház szervezeti felépítését és 
feladatait oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 (4) A megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontok/Bukarest Főváros Nevelési Tanácsadó és 
Erőforrásközpontja a közoktatás jogi személyiséggel rendelkező szakintézményei, amelyek a tanfelügyelőség 
módszertani irányítása alatt működnek. 

 (5) A megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontokat/Bukarest Főváros Nevelési Tanácsadó és 
Erőforrásközpontját a megyei tanács költségvetéséből kell finanszírozni. 

 (6) A megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpont/Bukarest Főváros Nevelési Tanácsadó és 
Erőforrásközpontja megyei szinten/Bukarest főváros szintjén esetenként megszervezi, módszertanilag 
irányítja, felügyeli és értékeli az alábbi oktatási tevékenységeket és szolgáltatásokat: 

 a) a megyei központokon és a pszichopedagógiai/pszichológiai rendelőkön keresztül biztosított 
pszichopedagógiai/pszichológiai szakellátás; 

 b) iskolaközi logopédiai központokon és rendelőkön keresztül biztosított logopédiai terápia; 

 c) iskolai és szakmai értékelési és pályaorientációs szolgáltatások; 

 d) iskolai közvetítők által biztosított iskolai közvetítési szolgáltatások; 

 e) inkluzív oktatási iskolaközpontok által biztosított inkluzív oktatási tanácsadás. 

 (7) A megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpont szervezetét és működését oktatási, kutatási, 
ifjúsági és sportminiszteri rendelettel jóváhagyott szabályzat határozza meg. 

 (8) Az Országos Differenciált Oktatási Központot az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
által a jelen törvény hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül kidolgozott módszertan szerint kell 
megszervezni és működtetni. 

 (9) A Közoktatást Finanszírozó Egység az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
alárendeltségében működik. A Közoktatást Finanszírozó Egység szervezetét és működését oktatási, kutatási, 
ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 100. cikk – (1) A gyermekpaloták és tanulóklubok iskolán kívüli tevékenységekre szolgáló 
közoktatási intézmények. A gyermekpaloták módszertani szereppel is rendelkeznek. 

 (2) A Bukaresti Országos Gyermekpalota az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
alárendeltségében működik. 

 (3)  A gyermekpaloták és gyermekklubok a tanfelügyelőségek alárendeltségében működnek. 

 (4) A gyermekpaloták és gyermekklubok szervezetét és hatáskörét oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel elfogadott szabályzat határozza meg. 

 

VIII. FEJEZET 

A közoktatás finanszírozása és anyagi alapja 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 101. cikk – (1) A közoktatási intézmények finanszírozása alap-, kiegészítő és pótfinanszírozást foglal 
magában. 

 (2) Az állam alapfinanszírozást biztosít minden óvodás és az állami, akkreditált magán vagy 
felekezeti elemi, általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktatásban, valamint az állami speciális 
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felsőfokú technikumi oktatásban részt vevő minden tanuló számára. Az alapfinanszírozás az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertannak megfelelően, fejkvóta-rendszerben 
biztosítandó. 

 (3) A magán közoktatásban a tandíjat a közoktatási intézmények vezetőtanácsa a törvény feltételei 
között határozza meg. 

 102. cikk – (1) Az állami, magán és felekezeti közoktatás finanszírozását közalapokból vagy más 
forrásokból, a törvénynek megfelelően kell biztosítani. 

 (2) Az akkreditált magán és felekezeti közoktatást tandíjakból, a kötelező óvodai, elemi és általános 
iskolai oktatás esetében közalapokból, valamint más forrásokból, a törvénynek megfelelően kell 
finanszírozni. 

 103. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kezdeményezi az oktatással 
kapcsolatos pénzügyi és humánerőforrás-politikákat, együttműködve más minisztériumokkal, a helyi 
hatóságokkal, a helyi közigazgatási hatóságok reprezentatív szervezeteivel, a szülői szervezetekkel, a 
pedagógusok reprezentatív szakmai tömörüléseivel és a reprezentatív szakszervezetekkel. 

 (2) A helyi és a megyei tanácsok, illetőleg Bukarest főváros kerületi tanácsai saját költségvetésükből 
hozzájárulhatnak az állami közoktatási intézmények alap- és kiegészítő finanszírozásához. 

 104. cikk – (1) Az alapfinanszírozás lehetővé teszi a közoktatás szintjén való oktatási folyamat 
nemzeti szabványoknak megfelelő, szokványos feltételek közötti lebonyolítását. 

 (2) Az alapfinanszírozást az állami költségvetésből – a hozzáadott értékadóból leosztott összegekből 
és más állami költségvetési bevételekből – a helyi költségvetéseken keresztül kell biztosítani a következő 
költségkategóriák fedezésére: 

 a) a bérekkel, pótlékokkal, díjakkal és más, törvényben meghatározott bértermészetű 
járandóságokkal, valamint a megfelelő járulékokkal kapcsolatos költségek; 

 b) a személyzet továbbképzésével és értékelésével kapcsolatos költségek; 

 c) a tanulók időszakos belső felmérésének költségei; 

 d) anyagi és szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek; 

 e) folyamatos karbantartási költségek. 

 (3) Az iskolák alapfinanszírozását a fejkvótának az iskola sajátos együtthatójával és a 
tanulólétszámmal való szorzata adja, amelyet évente kormányhatározattal kell elfogadni. 

 (4) A helyi költségvetésekből és azokon keresztül a közoktatási intézményeknek 
alapfinanszírozásként kiutalt összegek kiszámítási alapja a fejkvóta. A fejkvótát minden oktatási szint, 
tanulmányi vonal, tagozat és szakosítás/szakirány tekintetében külön meg kell határozni. A fejkvótát az 
Országos Közoktatás-finanszírozási Tanács határozza meg a jelen törvény feltételei között és az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott, kormányhatározattal jóváhagyott módszertani 
szabályoknak megfelelően. Az Országos Közoktatás-finanszírozási Tanács magában foglalja az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak, a szociális partnereknek és a helyi közigazgatási hatóságok 
szervezeteinek a képviselőit. A közoktatási intézmények alapfinanszírozására szánt alapok kiutalására az 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével elfogadott finanszírozási képlet szerint kerül sor, 
amely figyelembe veszi a fejkvótát, az oktatási intézményt látogató tanulók/óvodások számát, valamint a 
környéken lakó tanulók sűrűségétől, a hátrányok súlyosságától, a tannyelvtől és más körülményektől függő 
korrekciós tényezőket. 

 (5) Az állami költségvetési törvénnyel évente kiutalt alapfinanszírozást a megyei tanfelügyelőségek 
és Bukarest Főváros Tanfelügyelőségének szakmai támogatásával a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok, valamint Bukarest főváros közpénzügyi vezérigazgatósága osztják le községekre, 
városokra, megyei jogú városokra és Bukarest fővárosi kerületekre. 
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 (6) Az állami költségvetés egyes bevételeiből az állami közoktatási intézmények számára 
alapfinanszírozásként leosztott összegek nem képezhetik kényszervégrehajtás tárgyát a helyi közigazgatási 
hatóságok adósságainak végrehajtása keretében. 

 105. cikk – (1) A kiegészítő finanszírozás tőkekiadásokat, szociális költségeket és az állami 
közoktatási folyamattal kapcsolatos egyéb költségeket fedez. 

 (2) A kiegészítő finanszírozást a közoktatási intézmények hovatartozása szerinti területi-közigazgatási 
egységek helyi költségvetésükből, a hozzáadott értékadóból leosztott összegekből biztosítják a következő 
költségkategóriák fedezésére: 

 a) beruházások, főjavítások, szerkezeti megerősítések; 

 b) iskolai kollégiumok és étkezdék támogatása; 

 c) a tanulók országos vizsgáinak szervezési költségei; 

 d) a tanulók ösztöndíjával kapcsolatos költségek; 

 e) a tanulók utazási költségei, a 84. cikk (1) bekezdésével összhangban; 

 f) a pedagógusok ingázási költségei, a törvénynek megfelelően; 

 g) a közoktatásban dolgozók kötelező időszakos orvosi vizsgálatának költségei, a törvény értelmében  
ingyenes vizsgálatokat leszámítva; 

 h) az oktatási rendszer keretében szervezett iskolai versenyek és iskolán kívüli foglalkozások 
költségei; 

 i) az alkalmazottak, az óvodások és a tanulók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 
biztosítása célját szolgáló költségek; 

 j) katasztrófavédelem; 

 k) európai oktatási és szakképzési együttműködési programokban való részvétel költségei. 

 (3) Az állami költségvetési törvénnyel évente kiutalt kiegészítő finanszírozást a megyei 
tanfelügyelőségek és Bukarest Főváros Tanfelügyelőségének szakmai támogatásával a megyei közpénzügyi 
vezérigazgatóságok, valamint Bukarest főváros közpénzügyi vezérigazgatósága osztják le községekre, 
városokra, megyei jogú városokra és Bukarest fővárosi kerületekre. 

 106. cikk – Az alap- és a kiegészítő finanszírozásra a közoktatási intézmény igazgatója és az iskola 
hovatartozása szerinti település/kerület polgármestere, illetve a speciális iskolák esetében az előbbi és a 
megyei tanácselnök/kerületi polgármester között megkötött menedzsmentszerződés alapján kerül sor. 

 107. cikk – (1) A pótfinanszírozást globális fixösszegként biztosítják az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium költségvetéséből az inklúzió vagy az iskolai teljesítmény terén kiemelkedő eredményeket 
elérő állami közoktatási intézmények díjazására. 

 (2) A helyi tanácsok, illetőleg Bukarest főváros kerületi helyi tanácsai és a megyei tanácsok, illetőleg 
Bukarest Főváros Főtanácsa saját módszertan alapján odaítélt ösztöndíjakkal részt vesznek a közoktatási 
intézmények pótfinanszírozásában. 

 (3) A pótfinanszírozásra az iskola és a támogató között megkötött szerződés alapján kerül sor. 

 108. cikk – (1) Az állami közoktatási intézmények saját jövedelmeket szerezhetnek különböző 
sajátos, törvény szerinti tevékenységekből, adományokból, szponzorálásokból vagy más törvényes 
forrásokból. 

 (2) A saját jövedelmek nem csökkentik az alap-, a kiegészítő vagy a pótfinanszírozás mértékét, és 
azokat a vezetőtanács döntése szerint kell felhasználni. A költségvetési év végére megmaradt összegek az 
azokat megszerző közoktatási intézmény számláján maradnak, és átmennek a következő költségvetési évre. 

 (3) A jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmény igazgatója és vezetőtanácsa felelnek a 
törvény szerint jóváhagyott költségvetésbe való beilleszkedésért. 
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 109. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a kormányhatározattal évente 
jóváhagyott országos programok keretében a következő vetélkedőket finanszírozza: 

 a) iskolák közötti vetélkedők, amelyek az oktatási intézmények kéttengelyes – inklúzió és 
teljesítmény – értékelésén alapulnak. A kéttengelyes értékelés eredményei alapján az iskolákat 5 szint szerint 
rangsorolják: „Kiváló”, „Nagyon jó”, „Jó”, „Elégséges” és „Elégtelen”. Díjazásra kerülnek mind az inklúzió, 
mind pedig a teljesítmény szintjén kimagaslóan teljesítő állami, magán és felekezeti iskolák. Az „Elégséges” 
és „Elégtelen” minősítést szerző iskolákat a teljesítmény növelése céljából figyelemmel kell kísérni; 

 b) az iskolák az oktatói kiválóság elismeréseként – az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
által kidolgozott módszertannak megfelelően – kinevezik „Az év tanárát”. Megyei és országos szinten a 
tantervben szereplő minden tantárgy tekintetében kinevezik „Az év tanárát”. Az oktatói kiválóságot a 
pedagógiai kiválóság ösztönzésére szolgáló országos program keretében pénzügyileg jutalmazzák; 

 c) a tanulók tantárgyversenyeken, műszaki-tudományos és művészeti alkotóversenyeken és 
sportversenyeken való teljesítményét az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendelettel 
meghatározott anyagi jutalommal ismeri el. 

 (2) A vetélkedők kezdeményezésekor az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
tanácskozásokat folytat a reprezentatív szülői szervezetekkel, a pedagógusok reprezentatív szervezeteivel, az 
Országos Diáktanáccsal és a reprezentatív szakszervezetekkel. 

 110. cikk – (1) A költségvetést a közoktatási intézmények évente dolgozzák ki az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott közoktatás-finanszírozási módszertani szabályoknak 
megfelelően, a törvény szerint fogadják el és hajtják végre. 

 (2) A teljes egészükben saját jövedelmekből finanszírozott tevékenységek költségvetésének 
végrehajtása nyomán megmaradt többletet át kell vinni a következő évre, amelyben ugyanazzal vagy, 
vezetőtanácsi határozat alapján, más rendeltetéssel használják fel. 

 (3) A speciális közoktatási intézmények, a speciális osztályok, a speciális oktatásban részt vevő 
tanulók, a speciális középiskolák és a megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontok/Bukarest Fővárosi 
Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont finanszírozását az állami költségvetés egyes bevételeiből leosztott 
összegekből, a megyei tanácsok és Bukarest főváros kerületeinek költségvetésén keresztül, 
menedzsmentszerződés alapján kell biztosítani a gyermekek lakhelyétől függetlenül. 

 111. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetésén keresztül az állami 
költségvetésből fedezik a közoktatási intézmények – ideértve a speciális oktatást is – következő költségeit: 

 a) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kormányhatározattal jóváhagyott országos 
programjainak finanszírozása; 

 b) a Románia Kormánya és nemzetközi pénzügyi szervezetek által társfinanszírozott, lebonyolítás 
alatt álló projektek helyi összetevője, valamint az illető projektekkel kapcsolatos külföldi hitelek törlesztése; 

 c) a Moldovai Köztársaságból származó tanulók és a külhoni románok számára kormányhatározattal 
jóváhagyott ösztöndíjak, valamint a külföldi tanulók számára biztosított ösztöndíjak; 

 d) az országos felmérések, próba- és záróvizsgák megszervezésének költségei; 

 e) a tanszemélyzet és a kisegítő tanszemélyzet felkészítése az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium politikáinak és stratégiájának végrehajtására; 

 f) az állami közoktatási intézmények éves vagy többéves infrastrukturális beruházási, korszerűsítési 
és fejlesztési programjainak – ideértve az iskolák szerkezeti megerősítését, felújítását és felszerelését – az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által előkészített kormányhatározattal való finanszírozása; 

 g) külön szabályozások tárgyát képező országos szociális védelmi programok finanszírozása; 

 h) országos és nemzetközi szintű, tantárgyak és szakmák szerinti versenyek, műszaki és alkalmazott 
tudományok terén szerevezett versenyek, tudományos vetélkedők, alkotóversenyek, művelődési-művészeti 
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vetélkedők és fesztiválok, iskolai sportbajnokságok és sportvetélkedők, valamint nemzetközi 
tantárgyversenyek finanszírozása. 

 (2) A tanfelügyelőségek, pedagógusházak, gyermekpaloták, tanulóklubok és iskolai sportklubok 
költségeit az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetésén keresztül, állami 
költségvetésből fedezik. 

 (3) Az iskolai sportklubokat, a gyermekpalotákat és a tanulóklubokat a helyi közigazgatási hatóságok 
is támogathatják. 

 (4) A megyei tanácsok/kerületi helyi tanácsok és Bukarest Főváros Főtanácsa határozattal alapokat 
irányoznak elő a jövedelemadóból származó, rendelkezésükre álló leosztásokból az állami közoktatási 
intézmények kiegészítő finanszírozására. 

 (5) A megyei tanácsok/Bukarest Főváros Főtanácsa biztosítják a megyei/Bukarest fővárosi 
tantárgyversenyek és iskolai vetélkedők megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges alapokat. 

 (6) A vasúti és földalatti közszállításra biztosított diákkedvezményeket az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium költségvetéséből és más forrásokból kell fedezni. 

 

2. SZAKASZ 

Az állami közoktatás anyagi alapja 
 

 112. cikk – (1) Az állami közoktatási intézmények köztulajdonban lévő javakat kezelhetnek, a magán 
közoktatási intézmények alapja a magántulajdon, míg a felekezeti közoktatási intézmények az alapító 
jogalany függvényében a két tulajdonforma valamelyikéhez tartoznak. 

 (2) A kisgyermekkori nevelést és óvodai oktatást biztosító állami közoktatási intézményeknek, 
valamint az állami elemi, általános és középiskoláknak, ideértve az említettek keretében megszervezett más 
oktatási szinteket, helyet adó épületek és a hozzájuk tartozó területek a helyi köztulajdon részei, amelyekkel a 
helyi tanács rendelkezik. Az anyagi alap többi összetevője jog szerint az intézmények tulajdona, amelyekről 
a vezetőtanácsok a hatályos jogszabályok szerint rendelkeznek. 

 (3) Az állami speciális közoktatási intézményeknek, valamint a megyei nevelési tanácsadó és 
erőforrásközpontoknak otthont adó épületek és a hozzájuk tartozó területek a megye, illetőleg Bukarest 
főváros köztulajdonát képezik, amellyel az illető közoktatási intézmények vezetőtanácsa révén az a megyei 
tanács, illetve Bukarest főváros azon kerületi tanácsa rendelkezik, amelynek körzetében azok működnek. Az 
állami speciális közoktatási intézmények, az iskolai sportklubok, a gyermekpaloták és tanulóklubok, 
valamint a megyei nevelési tanácsadó és erőforrásközpontok anyagi alapjának többi összetevője jog szerint 
sajátjuk, amelyekről vezetőtanácsaik rendelkeznek. 

 (4) A megyei tanfelügyelőségeknek, a pedagógusházaknak, az országos tehetséggondozó központnak, 
a szabadidő- és szórakoztatóközpontoknak, a Központi Gyermekpalotának, a tanulókluboknak, az iskolai 
sportkluboknak, valamint az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium alárendeltségében lévő, folyó 
és tőkekiadásaikat állami költségvetésből fedező más intézményeknek otthont adó épületek és a hozzájuk 
tartozó területek az állami köztulajdon részét képezik, amellyel az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium a megyei tanfelügyelőségeken és az említett intézmények vezetőtanácsain keresztül 
rendelkezik. Az anyagi alap többi összetevője jog szerint az intézmények tulajdona, amelyekről az említettek 
rendelkeznek. 

 (5) Nem képezik a helyi, megyei, illetőleg állami köztulajdon részét a (2) – (4) bekezdésben említett, 
bérleti, koncesszió- vagy haszonkölcsön-szerződés alapján birtokolt területek és épületek, amelyek más 
természetes vagy jogi személyek tulajdonát képezik. 

 (6) Az állami közoktatási intézmények anyagi alapjának rendeltetését a helyi közigazgatási hatóságok 
csupán az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter kötelező érvényű véleményezésével változtathatják 
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meg. Ellenkező esetben, az anyagi alap rendeltetésének megváltoztatására irányuló jogügyletek jog szerint 
semmisek, a cselekmény pedig bűncselekményt képez és a büntető törvény szerint büntetendő. 

 113. cikk – Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, illetve az állami oktatási rendszer 
részét képező köz- és felsőoktatási intézmények, valamint az ilyen kutatóintézetek ingatlanjai, továbbá a 
helyi és megyei tanácsok, illetőleg Bukarest Főváros Főtanácsának birtokában lévő, állami közoktatási 
intézményeknek otthont adó ingatlanok feletti tulajdonjogot bélyegilleték-mentesen írják be esetenként a 
tulajdonjogi és átírási nyilvántartásba, a telekkönyvekbe vagy az ingatlan-nyilvántartási könyvekbe. 

 

III. CÍM 
Felsőoktatás 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 
 

 114. cikk – (1) A jelen cím a romániai felsőoktatás szerkezetét, funkcióit, megszervezését és 
működését szabályozza. 

 (2) A felsőoktatást egyetemeken, akadémiákon, intézetekben, felsőfokú iskolákban és más 
hasonlókban (a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények vagy egyetemek) kell megszervezni. 

 (3) A felsőoktatási intézmények lehetnek állami, magán- vagy felekezeti intézmények. Az ilyen 
intézmények jogi személyiséggel és non-profit jelleggel rendelkeznek, közérdekűek és politikamentesek. 

 115. cikk – (1) Felsőoktatást csupán törvény szerinti ideiglenes működési engedéllyel rendelkező 
vagy akkreditált felsőoktatási intézmények szervezhetnek. 

 (2) A Romániában kiállított okleveleket az állam csupán akkor ismeri el, ha azokat a hatályos 
rendelkezésekkel összhangban akkreditált felsőoktatási intézmények állították ki. 

 116. cikk – (1) A nemzeti felsőoktatási rendszer magában foglal minden akkreditált felsőoktatási 
intézményt. A hatályos eljárások szerint ideiglenesen engedélyezett felsőoktatási intézmény csupán 
akkreditálása után válik a nemzeti felsőoktatási rendszer részévé. 

 (2) A székhelyük szerinti államban törvényesen elismert külföldi felsőoktatási intézmények 
egymaguk vagy romániai akkreditált felsőoktatási intézményekkel partnerségben fiókintézményeket 
szervezhetnek Romániában, betartva a képzések engedélyezését, akkreditálását és minőségbiztosítását 
szabályozó hatályos joganyagot. 

 (3) A román felsőoktatási intézmények a székhelyük szerinti államban törvényesen elismert külföldi 
felsőoktatási intézményekkel közösen képzéseket szervezhetnek Romániában vagy más államban. 
Amennyiben a képzéseket külföldön szervezik, azoknak meg kell felelniük mind a román, mind pedig az 
érintett állam hatályos szabályozásainak. 

 117. cikk – A felsőoktatás küldetése a tudásfejlesztés és a társadalom felé való tudásközvetítés, az 
alábbiak révén: 

 a) egyetemi szintű alap- és továbbképzés, amelynek célja a személyes fejlődés, az egyén szociális 
beilleszkedése és a társadalmi-gazdasági környezet tudásszükségletének kielégítése; 

 b) tudományos kutatás, fejlesztés, innováció és tudástranszfer a tudományokban, a mérnöki 
tudományokban, a művészetekben és a bölcsészetben való egyéni és kollektív alkotás, a testi fejlődés és a 
sportteljesítmény biztosítása, valamint az azokban elért eredmények értékesítése és terjesztése révén.   

 118. cikk – (1) A nemzeti felsőoktatási rendszer az alábbi elvekre épül: 

 a) az egyetemi autonómia elve; 

 b) az akadémiai szabadság elve; 
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 c) a nyilvános felelősség elve; 

 d) a minőségbiztosítás elve; 

 e) a méltányosság elve; 

 f) a menedzseri és pénzügyi hatékonyság elve; 

 g) az átláthatóság elve; 

 h) a hallgatók és az egyetemi oktatószemélyzet jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása; 

 i) az ideológia-, vallás- és politikamentesség elve; 

 j) a hallgatók, az oktató- és kutatószemélyzet szabad hazai és külföldi mozgásának elve; 

 k) a szociális partnerek döntéshozatalban való megkérdezésének elve; 

 l) a hallgatóközpontú oktatás elve. 

 (2) A felsőoktatásban koron, etnikai hovatartozáson, nembeli különbségen, társadalmi eredeten, 
politikai vagy vallási irányultságon, szexuális orientáción vagy más kritériumon alapuló 
megkülönböztetésnek helye nincs, a törvényben meghatározott pozitív cselekvés kivételével. 

 (3) A testi fogyatékossággal élő hallgatók számára az egyetem minden helyiségéhez 
fogyatékosságukhoz igazított hozzáférést, valamint a felsőoktatási intézményekben szervezett egyetemi, 
társadalmi és kulturális tevékenységeken való részvételhez megfelelő körülményeket kell biztosítani. 

 (4) A felsőoktatásban teológiai karok léteznek és szervezhetők, a 15. cikk rendelkezéseivel 
összhangban, továbbá hittudományi kutatóközpontok is működhetnek a nemzetközi ökumenikus és 
béketeremtő szemlélettel összhangban, betartva a törvényi rendelkezéseket. 

 119. cikk – (1) Az állami felsőoktatási intézményekben az oktatás a Kormány által évente jóváhagyott 
beiskolázási keret erejéig ingyenes, azon felül pedig tandíjköteles. A tandíjat az egyetem szenátusa a törvény 
szerint határozza meg. 

 (2) A magán felsőoktatási intézményekben az oktatás tandíjköteles. A tandíjat a vezetőtanács a 
törvény szerint határozza meg. 

 (3) A felsőoktatási intézmények szabadon határozhatják meg tandíjaikat, amelynek összegéről 
tájékoztatniuk kell az érdekelteket, többek között az egyetem honlapján keresztül is. 

 120. cikk – (1) A felsőoktatási képzések végzősei által megszerzett képesítést kizárólag akkreditált 
felsőoktatási intézmények által kibocsátott oklevelek, bizonyítványok és más tanulmányi okiratok tanúsítják. 

 (2) Az egyetemi képzések oklevelei olyan hivatalos okiratok, amelyeket csupán akkreditált 
intézmények állíthatnak ki az akkreditált vagy ideiglenesen engedélyezett képzési programok és formák 
tekintetében. Az utóbbi esetben, az oklevelet kiállító intézmény keretében működnie kell az engedélyezett 
képzési programmal rokon, akkreditált szaknak. E rendelkezések megszegése ellen a büntető törvény szerint 
kell fellépni. 

 121. cikk – Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium közhatalmat gyakorol, nyomon 
követve és ellenőrizve a felsőoktatás tárgykörét érintő törvényi rendelkezések alkalmazását és betartását, 
szükség esetén büntetéseket szabva ki. Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium ellenőrzi 
ugyanakkor azt, ahogyan az egyetemek érvényt szereznek az egyetemi autonómiának, vállalják a felsőoktatás 
általános küldetését és a saját küldetésüket, valamint gyakorolják a nyilvános felelősségvállalást. 

 122. cikk – (1) A felsőoktatási intézményeknek saját vagyonuk van, amellyel a törvény feltételei 
között rendelkeznek. 

 (2) Az állami és magán felsőoktatási intézményeket törvénnyel kell létrehozni, betartva az oktatás 
minőségének biztosításáról szóló, módosításokkal a 87/2006. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan 
módosított 75/2005. számú sürgősségi kormányrendeletben rögzített törvényes akkreditálási rendelkezéseket. 
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 (3) Az állami felsőoktatási intézmény létrehozását a Kormány kezdeményezi. Magán és felekezeti 
felsőoktatási intézmény létrehozását egy alapítvány, egyesület, egyház vagy más, a jelen törvény előírásai 
szerint ilyenként elismert oktatásszolgáltató (a továbbiakban együtt: alapító) kezdeményezi. 

 123. cikk – (1) Az egyetemi autonómiát az Alkotmány szentesíti. Az akadémiai szabadságot a 
törvény garantálja. A felsőoktatási intézmények függetlenek bárminemű ideológiai, politikai vagy vallási 
befolyástól. 

 (2) Az egyetemi autonómia a hatályos törvények szigorú betartása mellett lehetőséget biztosít az 
egyetemi közösség számára, hogy meghatározza saját küldetését, intézményi stratégiáját, felépítését, 
tevékenységeit, szervezetét és működését, valamint anyagi és humánerőforrásának kezelését. 

 (3) Az egyetemi autonómia alapvető szempontjait bele kell foglalni az egyetem szenátusa által – a 
hatályos joggal szigorúan összhangban – elfogadott egyetemi chartába. 

 (4) Az egyetemi autonómiával csupán nyilvános felelősségvállalás mellett lehet élni. 

 (5) A felsőoktatási intézményekben a törvény szerint biztosított a szabad kutatás, így főként a téma-, 
módszer- és eljárásválasztás, valamint az eredmények szabad értékesítése. 

 (6) A felsőoktatási intézményekben a tudományos vélemények és művészi megnyilvánulások teljes 
szabadsága semmilyen formában sem korlátozható. 

 (7) A hallgatók a hatályos törvényi előírásokkal és a tantervekkel összhangban szabadon 
választhatnak képzéseket és szakokat. 

 (8) A magán és felekezeti felsőoktatási intézmények vezetőszerveit és vezető beosztásait, azok 
feladatait, megalakítását és a jogállásukkal kapcsolatos bármely más szempontot a jelen törvény előírásaival 
összhangban, az alapítók tanácsadó véleményével és az egyetem szenátusának jóváhagyásával kell 
meghatározni. 

 124. cikk – (1) A nyilvános felelősség minden állami vagy magán felsőoktatási intézményt kötelez: 

 a) a hatályos törvények, a saját charta, valamint a hazai és európai felsőoktatási politikák betartására; 

 b) a felsőoktatás minőségének biztosítására és értékelésére vonatkozó hatályos szabályozások 
alkalmazására és betartására; 

 c) az egyetemi szenátus által elfogadott etikai kódexben foglalt méltányossági és egyetemi etikai 
politikák betartására; 

 d) a menedzseri hatékonyságra és a hatékony erőforrás-felhasználásra, állami egyetemek esetében, 
valamint a közalapok hatékony, intézményi szerződés szerinti felhasználására; 

 e) a döntések és a tevékenységek átláthatóságának biztosítására, a hatályos jog szerint; 

 f) a tanszemélyzet, a kisegítő tanszemélyzet és a kutatószemélyzet akadémiai szabadságának, 
valamint a hallgatók jogainak és szabadságainak betartására. 

 (2) A felekezeti egyetemek esetében a nyilvános felelősség kiterjed az illető egyház alapszabályának, 
tanainak és kánonjainak betartására is. 

 125. cikk – (1) Amennyiben megállapítást nyer a 124. cikkben meghatározott kötelezettségek 
megszegése, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 30 napon belül megkeresi az egyetemi 
szenátust. Amennyiben az egyetem a megkereséstől számított 3 hónap után sem tesz eleget a 124. cikkben 
meghatározott kötelezettségeinek, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az eredeti 
megkereséstől számított legfeljebb 6 hónapon belül elrendeli az alábbi intézkedések egyikét vagy azok közül 
többet: 

 a) az egyetemi etikai és menedzsment-bizottság javaslatára és az egyetemi szenátus megkérdezését 
követőn felmenti tisztségéből a rektort. A rektor tisztségből való felmentésétől számított legfeljebb 5 
munkanapon belül az egyetemi szenátus kijelöli az egyik rektorhelyettest, hogy képviselje az egyetemet, és 
teljesítse a hitelutalványozói teendőket, amíg az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter megerősíti 
tisztségében az új rektort. A rektor tisztségből való felmentésétől számított 3 hónapon belül az egyetemi 
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szenátus a hatályos törvényi előírásokkal összhangban kijelöli az új rektort, kérve az oktatási, kutatási, 
ifjúsági és sportminisztertől a rektor tisztségben való megerősítését; 

 b) az egyetemi etikai és menedzsment-bizottság javaslatára ideiglenesen vagy véglegesen korlátozza, 
illetve megtiltja a közalapokhoz való hozzáférést; 

 c) javasolja a Kormánynak az érintett felsőoktatási intézmény átszervezésére vagy megszüntetésére 
irányuló törvénytervezet kezdeményezését. 

 (2) A 124. cikkben meghatározott kötelezettségek megszegését az egyetemi etikai és menedzsment-
bizottság állapítja meg, amelynek 11 tagú testülete a következőkből tevődik össze: a Rektorok Országos 
Tanácsának 3 képviselője, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 3 képviselője, akiket a 
tárcavezető miniszter nevez ki, a Románia Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (a továbbiakban: 
ARACISx)), az Országos Felsőoktatás-finanszírozási Tanács (a továbbiakban: CNFISx)), az Országos 
Tudományos Kutatási Tanács (a továbbiakban: CNCSx)), az Országos Minősítő Bizottság (a továbbiakban: 
CNATDCUx)) és az országos diákszövetségek egy-egy képviselője. 

 (3) A 124. cikkben meghatározott kötelezettségek megszegésével kapcsolatosan bármely természetes 
vagy jogi személy megkeresheti az egyetemi etikai és menedzsment-bizottságot. Ilyen megkeresés esetén, az 
egyetemi etikai és menedzsment-bizottság 3 hónapon belül kivizsgálja a jelzetteket, és válaszol a 
megkeresőnek. A megkeresésekre adott válaszok nyilvánosak, és azokat közzé kell tenni az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium honlapján. 

 (4) A 124. cikkben meghatározott, valamint a nyilvános felelősségvállaláshoz kapcsolódó egyéb 
törvényes kötelezettségek felsőoktatási intézmények általi betartása, valamint a (3) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségeknek az egyetemi etikai és menedzsment-bizottság általi betartása minden 
román természetes vagy jogi személy jogos elvárása. E kötelezettségek megszegése esetén bármely román 
természetes vagy jogi személy, a törvény feltételei között, közigazgatási bírósághoz fordulhat. 

 126. cikk – (1) Az egyetem területe magában foglalja a felsőoktatási intézmény által jogcímtől 
függetlenül használt épületeket, telkeket, kísérleti állomásokat, kutatóintézeteket, farmokat, füvészkerteket, 
egyetemi házakat, egyetemi campusokat, egyetemi kórházakat és klinikákat a teljes felszereléssel együtt. 

 (2) Az (1) bekezdés előírásai alól kivételt képeznek az Egészségügyi Minisztérium, a saját 
egészségügyi hálózattal rendelkező minisztériumok és intézmények helyiségei és felszerelései, amelyekben 
orvosi felsőoktatás zajlik, a felekezeti oktatás helyszínéül szolgáló egyházi helyiségek, valamint a 
Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat 
szakoktatásnak otthont adó helyiségei. 

 (3) Az egyetem területe sérthetetlen. Az egyetem területére csupán a törvényben és az egyetemi 
chartában meghatározott feltételek között lehet belépni. 

 127. cikk – (1) Az egyetemi közösség magában foglalja a hallgatókat, az oktató- és 
kutatószemélyzetet, valamint a kisegítő oktató- és kutatószemélyzetet. 

 (2) Az egyetemi közösséghez tartoznak azok a személyek is, akiket e minőséggel az egyetemi 
szenátus határozattal kitüntetett. 

 (3) Az egyetemi közösség tagjainak jogairól és kötelezettségeiről a hatályos szabályozások és az 
egyetemi charta rendelkeznek. 

 128. cikk – (1) Az egyetemi charta az egyetemi közösség legfontosabb opcióit fejezi ki, és a teljes 
egyetemre vonatkozik. 

 (2) Az egyetemi chartának kötelezően ki kell térnie legalább a következőkre: 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A hivatkozott intézmények román nyelvű elnevezéséből alkotott betűszók: Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior (CNFIS), Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU). 
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 a) a vezető beosztásban lévő, illetve az egyetem vezetőszerveiben részt vevő személyek tisztségbe 
való kinevezésének és abból való felmentésének a hatályos jogszabályok szerinti eljárása; 

 b) az egyetemi etikai kódex; 

 c) az egyetem erőforrásainak kezelése és védelme; 

 d) a saját alapok létrehozásának feltételei, rendeltetésének meghatározása és felhasználásának 
követelményei; 

 e) közintézményekkel és más gazdasági szereplőkkel alap- és alkalmazott kutatási programok 
szervezésében, illetve az egyetemi tanulmányokkal rendelkező szakemberek továbbképzésében való 
szerződési feltételek; 

 f) más felsőoktatási intézményekkel vagy szervezetekkel való együttműködés feltételei; 

 g) az oktatási és tudományos kutatási tevékenységet szolgáló egyetemi anyagi alaphoz tartozó elemek 
építésének, birtoklásának és használatának lehetőségei; 

 h) a felsőoktatási intézmény nemzetközi együttműködésének, szerződéskötésének, valamint európai 
és nemzetközi szervezetekben való részvételének feltételei; 

 i) az egyetem vezetőszervei és az oktatószemélyzetet, a kutatószemélyzetet, a műszaki és 
adminisztratív személyzetet tömörítő szakszervezetek, valamint a törvényesen megalakult hallgatói 
szervezetek közötti együttműködés lehetőségei; 

 j) az egyetemi szenátus által meghatározónak ítélt és a hatályos joggal összhangban álló bármely más 
kérdés. 

 (3) Az egyetemi chartát a szenátus dolgozza ki, és az egyetemi közösséggel való kötelező 
megtárgyalása után fogadja el. 

 (4) Az egyetemi charta előírásai nem lehetnek ellentétesek a hatályos joggal. Az egyetemi charta 
törvénysértő jellege maga után vonja annak jog szerinti semmisségét. 

 (5) Az egyetemi charta csupán az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kedvező 
törvényességi véleményezése után fogadható el. A törvényességi véleményt az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium a felsőoktatási intézmény ilyen értelmű megkeresésétől számított legfeljebb 30 napos 
határidőn belül belül fogalmazza meg. 

 (6) Amennyiben az (5) bekezdésben meghatározott határidőt nem tartják be, az egyetemi charta 
hallgatólagosan véleményezettnek minősül. 

 129. cikk – (1) A felsőoktatási intézmények, az egyetemi szenátus jóváhagyásával, egymaguk vagy 
társult minőségben gazdasági társaságokat, alapítványokat vagy egyesületeket hozhatnak létre. Az említettek 
létrehozásának feltétele, hogy azok hozzájáruljanak az intézmény teljesítményének növeléséhez, és 
semmilyen formában se befolyásolják hátrányosan az oktatási, kutatási és tanácsadási tevékenységet. 

 (2) A felsőoktatási intézmények a hatályos joggal összhangban álló partnerségi megállapodás alapján 
egymás között, illetve kutatóintézetekkel közösen konzorciumokat hozhatnak létre. 

 (3) Gazdasági társaságok, alapítványok vagy egyesületek létrehozásában állami közoktatási 
intézmény kizárólag pénzzel, találmányi szabadalmakkal és más ipari jogokkal vehet részt. Az egyetem 
szenátusi jóváhagyás alapján szerződéssel átruházhatja vagyonának használati jogát és vagyonkezelését 
azokra a gazdasági társaságokra vagy egyesületekre, amelyekben üzlettársi vagy alapítói minőséggel 
rendelkezik. A köztulajdonban lévő javak használati és igazgatási joga nem képezhet egy gazdasági társaság, 
alapítvány vagy egyesület társasági tőkéjéhez való hozzájárulást az egyetem részéről. 

 130. cikk – (1) A felsőoktatási intézmények etikai kódexet fogadnak el. A kódex az egyetemi charta 
részét képezi, és kötelezően kitér az alábbiakra: 

 a) az érdekütközési és összeférhetetlenségi helyzetekre; 

 b) arra, hogy a házastársak, valamint a III. fokig terjedő vér szerinti vagy házassági rokonok egyazon 
egyetemen belül nem foglalhatnak el egyidejűleg olyan tisztséget, amelynek következtében egyikük a 
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másikhoz képest bármilyen szintű vezető, ellenőrző, fennhatósági vagy felügyelő pozícióba kerül, és nem 
nevezhetők ki olyan doktori, értékelő vagy vizsgabizottságba, amelynek döntései házastársaikat, valamint a 
III. fokig terjedő vér szerinti vagy házassági rokonaikat érintik; 

 c) a szak- és magiszteri dolgozatok, doktori értekezések, tudományos cikkek és más hasonló 
tanulmányok eredetiségét biztosító oktatási, adminisztratív és technikai intézkedésekre, valamint a 
kapcsolódó szankciókra. 

 (2) Az egyetem rektorának minden évben, legkésőbb április első munkanapján be kell számolnia az 
egyetem helyzetéről. A beszámolót elérhetővé kell tenni az egyetem honlapján, és közölni kell az 
érintettekkel. A beszámolónak ki kell térnie legalább: 

 a) az egyetem pénzügyi helyzetére, finanszírozási források és költségkategóriák szerint; 

 b) az egyes képzések helyzetére; 

 c) az intézmény személyzetének helyzetére; 

 d) a kutatási eredményekre; 

 e) az egyetemen belüli minőségbiztosítás helyzetére; 

 f) az egyetemi és kutatási etika betartásának helyzetére; 

 g) a betöltetlen állások helyzetére;  

 h) az előző évfolyamok végzősei szakmai elhelyezkedésének helyzetére. 

 (3) A rektor éves beszámolója a nyilvános felelősségvállalás összetevője és az állami támogatáshoz 
való hozzáférés egyik alapfeltétele. 

II. FEJEZET 

A felsőoktatási intézmények szervezeti felépítése 
 

 131. cikk – (1) Küldetéséből eredő célkitűzései teljesítése érdekében, a felsőoktatási intézmények a 
következő szervezeti egységekkel rendelkezhetnek: karok, tanszékek, intézetek, központok vagy 
laboratóriumok, tervezőintézetek, tanácsadási központok, egyetemi klinikák, stúdiók és műtermek, 
színházak, múzeumok, humánerőforrás-fejlesztő központok, kis termelő- és szolgáltatásnyújtó egységek, 
kísérleti állomások, illetve más termelőegységek, valamint tudásátadó és technológiaterjesztő egységek. A 
felsőoktatási intézmények keretében technikai-adminisztratív ügyosztály működik. 

 (2) A felsőoktatási intézmények egyes pályázatok lebonyolítására költségvetési szempontból önálló, 
az egyetemi szenátus által elfogadott saját alapszabály szerint működő kutatóegységeket hozhat létre 
meghatározott időre. 

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett szervezeti egységeket a felsőoktatási intézmények egymaguk 
szervezik meg úgy, hogy küldetésüket teljesíteni tudják, eleget tegyenek a minőségi szabványoknak, 
hatékonyan tudják kezelni az oktatási, kutatási és termelési tevékenységet, illetve a tudástranszfert, megfelelő 
adminisztratív támogatást biztosítva ugyanakkor az egyetemi közösség tagjainak. 

 132. cikk – (1) A kar a képzéseket kidolgozó és kezelő funkciónális szervezeti egység. A kar egy 
vagy több tudomány-, művészeti vagy sportágat ölel fel. 

 (2) Az egyetemi karokat az egyetemi szenátus előterjesztésére és jóváhagyásával, a felsőoktatási 
intézmények szervezetére vonatkozó, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által évente 
kezdeményezett kormányhatározattal lehet létrehozni, megszervezni vagy megszüntetni. 

 (3) Az állami felsőoktatási intézmények keretében a Kormány, az egyetemi szenátussal konzultálva, 
létrehozhat olyan képzést, illetve olyan képzéseket magában foglaló kart, amely képes megfelelni egyes 
nemzeti érdekű területeken fellépő sürgős szakképzési igényeknek. Az így javasolt képzésekre úgyszintén 
érvényesek a felsőoktatás minőségének biztosítására vonatkozó hatályos rendelkezések. 
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 (4) Egy kar a képzéseket tanulmánytípusok és ciklusok szerint megszervező egy vagy több tanszéket, 
doktori iskolát, posztgraduális képzést biztosító iskolát és kihelyezett tagozatot foglalhat magában. 

 (5) A (2) bekezdés előírásaitól eltérve, alaposan megindokolt esetekben, a Kormány, az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium előterjesztésére és az egyetemi szenátus megkérdezésével, egyetemi 
karokat hozhat létre az állami egyetemek keretében. 

 133. cikk – (1) Az egyetemi tanszék egy vagy több szakterületen belül az ismeretek bővítését, 
átadását és értékesítését biztosító funkcionális szervezeti egység. 

 (2) A tanszék kutatóközpontokkal vagy laboratóriumokkal, műtermekkel, posztgraduális képzést 
biztosító iskolákkal és kihelyezett tagozatokkal rendelkezhet. 

 (3) A tanszékek létrehozásáról, megszervezéséről, felosztásáról, összevonásáról vagy 
megszüntetéséről az egyetemi szenátus határoz azon kar/karok javaslatára, amelyben azok működnek. 

 (4) A tanszék az egyetem keretében költségvetéssel rendelkező szervezeti egységekként működő 
kutatóközpontokat vagy laboratóriumokat szervezhet. 

 134. cikk – Az intézetek, kísérleti állomások, kutatóközpontok és laboratóriumok létrehozását a 
hatályos joggal összhangban az egyetemi szenátus hagyja jóvá. 

 135. cikk – (1) A kisebbségi felsőoktatás az alábbiak szerint valósul meg: 

 a) olyan felsőoktatási intézmények keretében, amelyek rendelkeznek anyanyelven működő 
karokkal/tagozatokkal/képzésekkel; 

 b) többnyelvű és multikulturális felsőoktatási intézmények keretében; ilyen esetben 
tagozatokat/tanulmányi vonalakat kell létrehozni a nemzeti kisebbségek nyelvén; 

 c) a felsőoktatási intézmények keretében csoportok, tagozatok vagy tanulmányi vonalak hozhatók 
létre a nemzeti kisebbségek nyelvén, a törvény feltételei között. 

 (2) A többnyelvű és multikulturális egyetemek keretében a tanulmányi vonalat tanszékként kell 
megszervezni. A tanulmányi vonalhoz tartozó egyetemi oktatók a jelen törvény hatályba lépésétől számított 6 
hónapon belül saját működési szabályzatot dolgoznak ki és fogadnak el, amely az egyetemi chartával 
összhangban meghatározza az illető tanulmányi vonal választási eljárásait és más szervezeti kérdéseket.  

 (3) A tagozat a nemzeti kisebbségek nyelvén való felsőoktatás megszervezésének egyik formája, 
amely mind az egyetem szintjén, mind pedig egy karon belül, képzéseket és a szükséges szervezeti 
egységeket magában foglaló tanszék formájában intézményesíthető. A tagozatok egyetemi autonómiával 
rendelkeznek az oktatás megszervezésében. 

 (4) A kisebbségi felsőoktatás keretében biztosítani kell mind az anyanyelvű alap-, magiszteri és 
doktori képzést, mind pedig az anyanyelvű posztgraduális képzést. 

 (5) A nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló hallgatók esetében az alapfinanszírozást nagyobb 
együtthatóval kell kiszámítani. 

 

III. FEJEZET 

Az egyetemi tanulmányok megszervezése 
 

1. SZAKASZ 

A tanév rendje 
 

 136. cikk – (1) Az egyetemi tanév rendszerint október első munkanapján kezdődik, és két félévből áll. 
Egy félév rendszerint 14 hetes szorgalmi időszakból és az azt követő legkevesebb 3 hetes vizsgaidőszakból 
áll. A tanév rendjét az egyetemi szenátus határozza meg. A félévi kreditelosztás során legkevesebb 17 hetes 
időszakot kell figyelembe venni. 
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 (2) A felsőoktatási intézmények szenátusa minden tanév kezdete előtt legkevesebb három hónappal 
elfogadja a hallgatók szakmai tevékenységét, valamint a félévek oktatási tevékenységeinek ütemezését 
tartalmazó szabályzatot. 

2. SZAKASZ 

Egyetemi képzések 
 

 137. cikk – (1) Az egyetemi képzés egy csoport tanítási, tanulási, kutatási, gyakorlati és felmérési 
tantervi egység, amely úgy van megtervezve, hogy egy oklevéllel és egy leíró melléklettel igazolt egyetemi 
képzettség megszerzéséhez vezessen. 

 (2) Az egyetemi képzés tanterve az Országos Képesítési Keretrendszerben meghatározott 
képzettséghez igazított. Az egyetemi képzés tantervét az egyetemi szenátus fogadja el, és azt úgy kell 
meghatározni, hogy a lehető legnagyobb esélyt biztosítsa a képzettség megszerzéséhez. 

 (3) A tanterv és az egyetemi képzés által biztosított képzettség összhangja a minőségértékelés 
alapvető szempontját képezi. 

 (4) Az egyetemi képzések tudományterületekbe csoportosulnak, és 3 ciklusban vannak megszervezve: 
alap-, magiszteri és doktori képzés. 

 (5) Az egyetemi képzések az egyes egyetemi ciklusokra jellemző foglalkozásokhoz és tisztségekhez 
biztosítanak hozzáférést. 

 138. cikk – (1) A képzéseket a felsőoktatási intézmények szervezik meg, betartva a hatályos jogot. 
Minden egyetemi képzési ciklus tekintetében az egyetemi szenátus – az általános és sajátos nemzeti és 
nemzetközi minőségi szabványokkal összhangban – kidolgoz egy saját szervezési és működési szabályzatot. 

 (2) Egy egyetemi képzés akkor működik törvényesen, ha ideiglenesen engedélyezett vagy akkreditált, 
és az engedélyben vagy az akkreditálási okiratban meghatározott feltételek között működik. A törvénytelenül 
megszervezett egyetemi képzések résztvevőinek tanulmányai nem ismerhetők el, a szervezők ellen a büntető 
törvény szerint kell fellépni, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak pedig azonnal vissza kell 
vonnia az illető intézmény ideiglenes működési engedélyét, illetve akkreditálását. 

 (3) Az egyetemi képzéseket minden egyes oktatási forma, tannyelv és oktatási helyszín tekintetében 
külön kell engedélyezni és akkreditálni. 

 (4) Az Európai Unió szintjén szabályozott szakmák esetében a nemzeti szabályozások nem sérthetik 
az európai szabályozásokat. 

 (5) Az egyetemi képzési területek és programok jegyzékét, az akkreditált vagy ideiglenesen 
engedélyezett egyetemi képzési területeket és programokat, az oktatási helyszíneket, az egyes képzések, 
oktatási formák vagy tannyelvek keretében megszerezhető kreditpontokat, valamint az egyes képzéseket 
értékelő minőségügyi szervezetek által javasolt beiskolázási keretet minden év március 31-ig az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által előterjesztett kormányhatározattal fogadják el. 

 

3. SZAKASZ 

Szervezési formák 
 

 139. cikk – A képzések az alábbi formákban szervezhetők meg: 

 a) óralátogatásos, amelyet az egyes tanulmányi ciklusokra sajátos egész napos, a félév alatt nagyjából 
egyenlő heti/napi eloszlásban megszervezett oktatási és/vagy kutatási tevékenységek jellemeznek, és amely a 
hallgatóknak és az oktatóknak/kutatóknak az egyetem területén való személyes találkozását feltételezi; 
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 b) csökkentett óralátogatásos, amelyet tömbösített és időszakos összefoglaló előadások és gyakorlati 
felkészítések jellemeznek, és amely a hallgatóknak és az oktatóknak az egyetem területén való személyes 
találkozását is feltételezi a távoktatásra jellemző más felkészülési formák mellett; 

 c) távoktatásos, amelyet sajátos elektronikai, informatikai és távközlési erőforrások bevonása, önálló 
tanulás és önértékelés, valamint sajátos tanulás-irányítási tevékenység jellemez. 

 140. cikk – (1) Egyetemi alapképzés a következő formákban szervezhető: óralátogatásos, csökkentett 
óralátogatásos és távoktatásos. 

 (2) Magiszteri képzés a következő formákban szervezhető: óralátogatásos és csökkentett 
óralátogatásos. 

 (3) Az (1) és (2) bekezdés előírásai alól kivételt képeznek az Európai Unió szintjén szabályozott 
tudományterületeken szervezett alap- és magiszteri képzések, amelyek csupán óralátogatásos formában 
szervezhetők. 

 (4) Doktori képzés csupán óralátogatásos formában szervezhető. A doktori képzés óralátogatásra 
vonatkozó követelményeit az illető képzést szervező doktori iskola vezetősége határozza meg az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint. Az óralátogatásra vonatkozó 
követelmény minőségértékelési szempont – akár finanszírozás tekintetében is – a doktori iskola számára. 

 (5) A felsőoktatási intézmények által a törvény feltételei között azonos képzések esetében kiállított 
oklevelek és bizonyítványok az oktatási formától függetlenül egyenértékűek. Egy felsőoktatási intézmény 
keretében az egyes képzések vizsgamódszertanának, a felmért kompetenciáknak és ismereteknek, a tanulási 
eredmények és a jegyek közötti összefüggésnek, valamint a megszerezhető okleveleknek vagy 
bizonyítványoknak azonosaknak kell lenniük minden oktatási forma esetében. 

 (6) Csökkentett óralátogatásos vagy távoktatásos képzést csupán azok a felsőoktatási intézmények 
szervezhetnek, amelyek keretében az illető képzés óralátogatásos formája akkreditált. 

 

4. SZAKASZ 

Tanulmányi szerződések 
 

 141. cikk – A felsőoktatási intézmény a képzésre beiratkozott hallgatókkal/doktorandusz-
hallgatókkal/tanfolyam-résztvevőkkel/posztdoktori kutatókkal a képzési program megszervezési és 
lebonyolítási szabályzatával és a hatályos joggal összhangban álló tanulmányi szerződést köt. A tanulmányi 
szerződés módosítására a tanév alatt nincs lehetőség. 

 

5. SZAKASZ 

Az egyetemi képzésekre való felvétel 
 

 142. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium évente kidolgozza a romániai 
állami és magán felsőoktatási intézményekbe való felvétel keretmódszertanát. 

 (2) Valamennyi felsőoktatási intézmény saját felvételi szabályzatot dolgoz ki és alkalmaz az általa 
kínált képzésekre. E szabályzatnak összhangban kell állnia az (1) bekezdésben említett keretmódszertannal. 

 (3) A felvételi követelményeket és a beiskolázási keretet az egyetemeknek a felvételi vizsga előtt 
legkevesebb 6 hónappal nyilvánosságra kell hozniuk. 

 (4) Az állami és a magán felsőoktatásba való felvétel alkalmával az Európai Unió tagállamainak, az 
Európai Gazdasági Térség államainak és a Svájci Államszövetségnek a polgárai a román állampolgárokkal 
azonos feltételek között – a tandíjat is ideértve – pályázhatnak minden tanulmányi ciklusra és képzésre. 
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 (5) A felsőoktatási intézmények a felvételi vizsgára jelentkezőktől a hatályos szabályozásokkal 
összhangban beiratkozási díjat követelhetnek meg, amelynek összegéről az egyetemi szenátus határoz. Az 
egyetemi szenátusok saját felvételi szabályzatukban díjmentességet vagy csökkentett beiratkozási díjat is 
előírhatnak különböző helyzetekben. 

 (6) Egy személy egyetlen alap-, egyetlen magiszteri és egyetlen doktori képzésre részesülhet állami 
támogatásban. 

 (7) Az alap-, magiszteri és doktori képzésre felvételt nyert személy hallgatói, illetve doktorandusz-
hallgatói minőséggel rendelkezik az illető képzés teljes idejére, a megszakítási időszakokat kivéve, a 
beiratkozástól egészen a záróvizsgáig vagy az esetleges kizárásig. 

 (8) A felsőoktatási intézményeknek a kérvény benyújtásától számított legfeljebb két munkanapon 
belül feltétel nélkül és díjmentesen vissza kell szolgáltatniuk az elutasított vagy azon felvételizők iratcsomóit, 
akik felvételin elnyert helyükről a végleges eredmények kifüggesztése után lemondanak. 

  

6. SZAKASZ 

Záróvizsgák 
 

 143. cikk – (1) A felsőfokú tanulmányok záróvizsgái az alábbiak: 

 a) egyetemi záróvizsga az alapképzés esetében és diplomavizsga a mérnöki tudományok esetében; 

 b) magiszteri vizsga a magiszteri tanulmányok esetében; 

 c) a doktori értekezés nyilvános megvédése; 

 d) szakvizsga a szakosító posztgraduális képzések esetében; 

 e) az egyetemi záróvizsgát megelőző különbözeti vizsga a felszámolás alatt álló felsőoktatási 
intézmények és/vagy képzések hallgatói/végzősei esetében. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett vizsgákat csupán akkreditált felsőoktatási intézmények szervezhetik 
meg az egyetemi szenátus által jóváhagyott saját szabályzat alapján, amelyet a jelen törvény hatályba 
lépésétől számított 6 hónapon belül oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel jóváhagyott 
keretmódszertan szerint kell kidolgozni. 

 (3) Az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmények végzősei záróvizsgát 
csupán hasonló képzéssel rendelkező, akkreditált és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
kijelölt egyetemeken tehetnek. 

 (4) A szakdolgozatok, diplomadolgozatok, magiszteri dolgozatok és doktori értekezések témavezetői 
a szerzőkkel egyetemlegesen felelnek azok eredetiségéért. 

 (5) Tilos a tudományos dolgozatok kereskedelme, amely megkönnyíti a vásárló számára a 
szakdolgozat, diplomadolgozat, magiszteri dolgozat vagy doktori értekezés szerzőjeként való jogtalan 
fellépést. 

 

7. SZAKASZ 

A hallgatók időszakos vizsgái 
 

 144. cikk – (1) Az egyetemi hallgatók tanulmányi sikerességéről vizsgarendszerű felmérések és 
folyamatos értékelések adnak számot. 

 (2) A felsőoktatási intézmények az egyetemi szenátus által elfogadott vizsgamódszertannal 
rendelkeznek, amely a minőségbiztosításra és az etikai kódex betartására fekteti a hangsúlyt. 

 (3) A tanulmányi teljesítményt a vizsgák során: 
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 a) 10-től 1-ig terjedő egész osztályzatokkal értékelik, mely esetben az 5-ös osztályzat jelenti a 
tárgyhoz kapcsolódó minimális kompetenciák elsajátítását és a vizsga sikerességét; 

 b) adott esetben minősítésekkel értékelik. 

 (4) Egy vizsga vagy felmérés eredményét a dékán az egyetemi charta alapján érvénytelenítheti, ha 
bebizonyosodik, hogy azt csalással vagy az etikai kódex megszegésével érték el. A dékán elrendelheti a 
vizsga megismétlését. 

 145. cikk – A felvételizők, a vizsgázó hallgatók és a záróvizsgát tevő végzősök által benyújtott 
óvások kizárólag a felsőoktatási intézmény hatáskörébe tartoznak, amely azokat saját szabályzatai és az 
egyetemi charta előírásai alapján vizsgálja meg. 

 

8. SZAKASZ 

Oklevelek 
 

 146. cikk – A rektor az egyetemi szenátus jóváhagyásával érvénytelenítheti a csalással, illetve az 
etikai kódex megszegésével megszerzett bizonyítványt vagy oklevelet. 

 147. cikk – (1) Hazai vagy külföldi tanulmányok vagy résztanulmányok elismerésére és 
beszámítására az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel meghatározott keretmódszertan, 
valamint az egyes felsőoktatási intézmények egyetemi szenátusa által az európai szabályok, az európai 
kreditátviteli rendszer és a keretmódszertan alapján elfogadott saját módszertan szerint kerülhet sor. 

 (2) Az egyetemi etikai kódex előírásainak megszegését követő kizárás miatt megszakadt tanulmányok 
teljesített része nem ismerhető el egy esetleges új beiratkozás esetén. 

 (3) Két vagy több egyetem által közösen szervezett képzések esetén a tanulmányi okiratokat a hazai 
szabályozásokkal és az intézmények közti megállapodásokkal összhangban állítják ki. 

 

9. SZAKASZ 

Kreditrendszer 
 

 148. cikk – (1) Az egyetemi képzések az Európai Kreditátviteli Rendszerrel (ECTSx)) összhangban 
tervezik és szervezik meg az óralátogatási, tanulási, gyakorlati és vizsgatevékenységekbe befektetett 
munkamennyiséget, amelyet kreditpontokban fejeznek ki. Egy kreditpont az irányított vagy egyéni szellemi 
munka mennyisége, amely szükséges az egyetemi képzés keretében egy adott tantárgy egy egységének 
egyéni teljesítéséhez, amelyet kiegészít a tanulási eredmények megerősítése. 

 (2) Egy hallgató egyéni munkabefektetése évente 60 kreditpontnak megfelelőnél nem lehet kevesebb. 

 (3) A tanév teljesítéséhez szükséges kreditpontok minimális számát az egyetemi szenátus határozza meg. 

 (4) Az egyetemi alapképzés és a magiszteri képzés időtartamát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminiszter javaslatára, kormányhatározattal kell szakonként megszabni. 

 (5) Az egyetemi alapképzés és a magiszteri képzés együttes időtartama legkevesebb 300 kreditpont 
megszerzésének felel meg. 

 (6) A doktori képzés kreditpontjainak számát az egyes egyetemek a tudományterület vagy művészeti 
ág függvényében határozzák meg. 

 149. cikk – (1) A kreditpontok száma képezi azt a referenciaelemet, amelyet az egyetemek az 
ugyanazon alapterületen törvényesen végzett korábbi tanulmányok vagy résztanulmányok elismerése során 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az Európai Kreditátviteli Rendszer angol nyelvű elnevezéséből (European Credit Transfer 
System) alkotott betűszó. 
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figyelembe vehetnek a kreditpontok átvétele és az esetlegesen korábban megkezdett tanulmányok folytatása 
céljából. 

 (2) A kreditrendszer bevezetése előtt elvégzett tanulmányok külföldön való elismerése, folytatása 
vagy befejezése, valamint az így kiállított oklevelek külföldi honosítása céljából az akkreditált felsőoktatási 
intézmények kérésre olyan iratokat bocsáthatnak ki az anyakönyvben szereplő adatok alapján, amelyekben a 
végzős hallgató által teljesített tantárgyakhoz kreditpontokat rendelnek. Ezekre a műveletekre a felsőoktatási 
intézmények az egyetemi szenátus által meghatározott díjat számíthatnak fel. 

 (3) A közoktatásban tevékenykedő tanszemélyzet számára az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium külön módszertan szerint, az ECTS alapján, egyetemi alapképzésként ismerheti el a 3 éves 
főiskolai tanulmányokat vagy a 3 éves pedagógiai főiskolai tanulmányokat. 

 

10. SZAKASZ 

I. ciklus – Egyetemi alapképzés 
 

 A. Megszervezés 
 150. cikk – (1) Az egyetemi alapképzések akkreditálására, valamint a képzések beiskolázási 
keretének meghatározására az ARACIS, illetve az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe 
(EQARx)) bejegyzett más hazai vagy külföldi minőségügyi szervezet által végzett külső felmérés alapján, 
kormányhatározattal kerül sor. Az egyetemi alapképzés 180 és 240 közötti kreditpontnak felel meg az ECTS 
szerint, amelynek befejezésével az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) 6. szintjét lehet elérni. 

 (2) Az óralátogatásos oktatási forma esetében az egyetemi alapképzés rendszerint 3 – 4 éves, amely 
tanévenként legkevesebb 60 kreditpont megszerzését feltételezi. A mérnöki, jogi és teológiai alapképzés 4 éves. 

 (3) Az alapképzések óralátogatásos formájában részt vevő hallgatók legfeljebb 5%-a a kari tanács 
jóváhagyásával, a képzések megszervezési és lebonyolítási szabályzatában meghatározott feltételek között és 
a hatályos jog szigorú betartásával, 2 tanévet is elvégezhet egy év alatt; e lehetőséggel nem lehet élni az 
orvosi felsőoktatásban és az utolsó tanév vonatkozásában. 

 (4) Az egyetemi alapképzés során kötelezően részt kell venni szakmai gyakorlaton. Az egyetemeknek 
biztosítaniuk kell a szükséges szakmai gyakorlati helyek legkevesebb 30%-át, amelyek közül legkevesebb 
50%-ot az egyetemen kívül. 

 (5) Az egyetemi alapképzés óralátogatásos formája lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses. 
Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az állami egyetemek óralátogatásos alapképzéseire adott 
számú, állami költségvetésből finanszírozott tanulmányi ösztöndíjas helyet biztosít. 

 (6) Az egyetemi szenátus kettős szakosításokat indíthat. E szakosítások engedélyezése és 
akkreditálása a törvényben meghatározott eljárás szerint történik. 

 B. Felvétel 
 151. cikk – (1) Egyetemi alapképzésre jelentkezhetnek az érettségi vagy azzal egyenértékű oklevéllel 
rendelkező, középiskolát végzett személyek. 

 (2) A felsőoktatási intézmények saját felvételi módszertanuk keretében könnyítéseket vagy 
kedvezőbb felvételi körülményeket biztosíthatnak a középiskolai tanulmányaik során tantárgyversenyeken 
és/vagy más országos, illetve nemzetközi megmérettetéseken kitüntetett tanulók számára. 

 C. Oklevél 
 152. cikk – (1) Az egyetemi alapképzés sikeres elvégzésével szerezhető oklevél esetenként egyetemi 
oklevél, mérnöki oklevél vagy urbanisztikai szakértői oklevél. 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter angol nyelvű elnevezéséből 
(European Quality Assurance Register) alkotott betűszó. 
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 (2) Az egyetemi oklevélben, a mérnöki oklevélben és az urbanisztikai szakértői oklevélben fel kell 
tüntetni az elvégzett képzés azonosításához szükséges információt, ideértve az oktatási formát és a 
megszerzett címet. Az egyetemi oklevél, a mérnöki oklevél és az urbanisztikai szakértői oklevél mellé 
ingyenes leíró mellékletet is ki kell állítani román nyelven és egy világnyelven. 

 

11. SZAKASZ 

II. ciklus – Magiszteri képzés 
 

 A. Megszervezés 
 153. cikk – (1) A magiszteri képzés az egyetemi tanulmányok II. ciklusa, amelynek befejezésével az 
Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) és az Országos Képesítési Keretrendszer 7. szintjét lehet elérni. A 
magiszteri képzés rendszerint 1 – 2 éves, amely alatt 60 és 120 közötti minimális kreditpontot kell teljesíteni. 
Az európai szabályokban, ajánlásokban vagy jó gyakorlatokban meghatározott egyes szakmák esetében az 
egyetemi tanulmányok I. és II. ciklusát egyetlen, 5 – 6 éves időtartamú programba összevonva is meg lehet a 
jelen törvény feltételei között óralátogatásos formában szervezni, az így szerzett oklevél pedig a magiszteri 
oklevéllel egyenértékű. 

 (2) A bolognai rendszer három ciklusának bevezetése előtt egyetemi tanulmányokat végzettek 
oklevelei egyenértékűek az illető szakosításban szerzett magiszteri oklevéllel. 

 154. cikk – (1) A magiszteri képzés lehet: 

 a) szakmai, amely főként a szakmai kompetenciák fejlesztésére összpontosít; 

 b) kutatói, amely főként tudományos kutatási kompetenciák fejlesztésére összpontosít. A kutatói 
magiszteri képzés a doktori képzés első éveként is elismerhető. Kutatói magiszteri képzést csupán 
óralátogatásos formában és csupán doktori iskolák szervezhetnek; 

 c) oktatói, amely kizárólag óralátogatásos formában szervezhető.  

 (2) Magiszteri képzést egy adott területen azok a felsőoktatási intézmények szervezhetnek, amelyek 
ilyen értelmű akkreditációval vagy ideiglenes engedéllyel rendelkeznek. 

 155. cikk – (1) Annak a tudományterületnek az akkreditálására, amelyben egy adott egyetem 
magiszteri képzést szervezhet, valamint az egyes képzések beiskolázási keretének meghatározására az 
ARACIS, illetve az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (EQAR) bejegyzett más hazai 
vagy külföldi minőségügyi szervezet által végzett külső felmérés alapján, kormányhatározattal kerül sor. 

 (2) Az akkreditált vagy ideiglenesen engedélyezett magiszteri képzési területek keretében 
megszervezésre kerülő képzéseket az egyetemi szenátus évente határozza meg, és minden év február 1-ig 
közli az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal annak érdekében, hogy azokat összesítve közzé 
lehessen tenni. 

 (3) A felsőoktatási intézmények partneri kapcsolatokat alakíthatnak ki gazdasági szereplőkkel, 
szakmai szervezetekkel és/vagy közintézményekkel, együttműködve a munkaerőpiac szükségleteinek 
megfelelő magiszteri képzések szervezésében. 

 (4) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az állami egyetemek óralátogatásos 
magiszteri képzéseire adott számú, állami költségvetésből finanszírozott tanulmányi ösztöndíjas helyet 
biztosít. 

 B. Felvétel 
 156. cikk – Magiszteri képzésre az egyetemi vagy azzal egyenértékű oklevéllel rendelkezők 
jelentkezhetnek. 
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C. Oklevél 
 157. cikk – A magiszteri képzést elvégző és magiszteri szakdolgozatukat sikeresen megvédő 
végzősök magiszteri oklevelet szereznek, amely tartalmazza az elvégzett képzés leírását, beleértve az oktatási 
formát is. A magiszteri oklevél mellé ingyenes leíró mellékletet is ki kell állítani román nyelven és egy 
világnyelven. 

12. SZAKASZ 

III. ciklus – Doktori képzés 
 A. Megszervezés 
 158. cikk – (1) A doktori képzés az egyetemi tanulmányok III. ciklusa, amelynek befejezésével az 
Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) és az Országos Képesítési Keretrendszer 8. szintjét lehet elérni. A 
doktori tanulmányokat kormányhatározattal elfogadott szabályzat alapján kell lebonyolítani. 

 (2) Doktori képzést akkreditált vagy ideiglenesen engedélyezett doktori iskolák szervezhetnek. 
Doktori iskolát az egyetemek egymaguk vagy konzorciumba tömörülve, illetve egy egyetem vagy egyetemi 
konzorcium és egy vagy több kutatóintézet által alkotott konzorciumok vagy partnerségek szervezhetnek. Az 
egy vagy több akkreditált, illetve ideiglenesen engedélyezett doktori iskolát működtető egyetemek, 
konzorciumok vagy partnerségek doktori képzést szervező intézményt alkotnak (a továbbiakban: IOSUDx)), 
amelyet az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az ideiglenes engedély, az akkreditáció, 
valamint az időszakos értékelések alapján ilyenként elismer. 

 (3) A Román Tudományos Akadémia a jelen törvény engedélyezésre, akkreditálásra és felsőoktatási 
intézményként való működésre vonatkozó rendelkezéseinek betartásával létrehozhatja a Román Tudományos 
Akadémia Doktori Iskoláját. A Román Tudományos Akadémia Doktori Iskolája IOSUD-ként működhet, és 
doktori képzéseket szervezhet. 

 (4) Akkreditálásuk érdekében minden egyes doktori iskolát egyénileg, valamennyi tudományterület 
esetében külön-külön értékelni kell. A doktori iskolát annak teljesítménye és az azt működtető IOSUD-nak 
az intézményi képessége alapján értékelik. A doktori iskolát az ARACIS, illetve más hazai vagy külföldi 
minőségügyi szervezet értékeli a kutatás minőségére vonatkozó CNCS-beszámoló és a humánerőforrás 
minőségére vonatkozó CNATDCU-beszámoló alapján. Az értékelés szempontjait és módszertanát az 
ARACIS, a CNCS és a CNATDCU együttes javaslata alapján, az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminisztérium határozza meg. A doktori iskolákat ötévente értékelni kell. 

 (5) A doktori iskola értékelése alapján az ARACIS vagy a (4) bekezdésben említett szervezet 
javasolja az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak esetenként a doktori képzés szervezéséhez 
szükséges akkreditáció megadását vagy visszavonását. A doktori képzés szervezéséhez szükséges 
akkreditációt oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell megadni. 

 (6) A doktori képzés két típusú lehet: 

 a) tudományos doktorátus, amelynek célja az eredeti, nemzetközileg releváns, tudományos 
módszereken alapuló ismeretek létrehozása, és amely csupán óralátogatásos formában szervezhető. A 
tudományos doktorátus a felsőoktatási és kutatási pályán való tevékenykedés feltétele; 

 b) szakdoktorátus, amely a művészetek vagy a sport terén szerezhető, és amelynek célja a 
tudományos módszer és a módszeres reflexió nemzeti és nemzetközi szintű műalkotásokra és 
sportteljesítményekre való alkalmazásán alapuló eredeti ismeretek létrehozása; a szakdoktorátus képezheti a 
művészeti és sportfelsőoktatási pálya alapját. 

 (7) A IOSUD keretében működő doktori iskolákat tantárgyak vagy tantárgycsoportok és 
interdiszciplináris területek szerint kell megszervezni. 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az intézménytípus román nyelvű elnevezéséből (instituţie organizatoare de studii 
universitare de doctorat) alkotott és ebben a formában meghonosodott betűszó. 
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 (8) A IOSUD által biztosított intézményes kereten belül, a doktori képzések saját képzés- és 
kutatásirányítási rendszerekkel rendelkeznek, akár a doktori iskolák szintjén is. A IOSUD szintjén működik a 
doktori képzési tanács. Minden doktori iskola szintjén működik a doktori iskola tanácsa. Az említett szervek 
a jelen törvény és az (1) bekezdésben említett szabályzat előírásai szerint működnek. 

 159. cikk – (1) A doktori képzésre egy doktori iskola keretében, egy témavezető irányítása alatt kerül 
sor, és a következőket foglalja magában: 

 a) magas szintű egyetemi tanulmányokon alapuló képzés a doktori iskola keretében; 

 b) egyéni tudományos kutatási vagy műalkotási program. 

 (2) Az európai szinten szabályozott tudományterületeken a doktori képzés időtartama tekintetében az 
illető rendelkezések az irányadók. 

 (3) A doktori képzés ideje rendszerint 3 év. Rendkívüli esetekben, a doktori képzés a témavezető 
javaslatára és a rendelkezésre álló alapok erejéig, a szenátus jóváhagyásával 1 – 2 évvel meghosszabbítható. 

 (4) A doktori iskola a doktori képzés megszervezési és lebonyolítási szabályzatának és a jelen 
törvénynek a feltételei között elismerheti a hazai vagy külföldi neves egyetemeken vagy kutatóközpontokban 
korábban teljesített doktori részképzéseket és/vagy tudományos kutatási időszakokat, valamint a kutatói 
magiszteri képzés során teljesített egyes tantárgyakat. 

 (5) A doktori képzés indokolt esetekben, a doktori képzés megszervezési és lebonyolítási 
szabályzatának feltételei között megszakítható. A képzés időtartama így meghosszabbodik a jóváhagyott 
megszakítások összesített idejével. 

 (6) A tantervet és a kutatási programot a témavezető és a doktori iskola határozzák meg. 

 160. cikk – (1) A doktori tanulmányok lehetnek állami finanszírozásúak, tandíjkötelesek és más 
alapokból támogatottak. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium évente, kormányhatározattal, kiutal egy 
meghatározott számú többéves, legkevesebb 3 évre szóló ösztöndíjat a tudományos doktorátusra, valamint a 
művészeti és sport-szakdoktorátusra jelentkezők számára. A doktori ösztöndíj magában foglalja mind az 
egyéni ösztöndíj összegét, mind pedig a magas szintű képzés és a tudományos kutatás költségeit. Ezeket az 
ösztöndíjakat ki kell igazítani a doktorátus tudomány- és szakterületének megfelelő együtthatókkal. 

 (3) A doktori ösztöndíjakat a doktori iskolák országos tudományos pályázata vagy a doktori 
iskolákhoz tartozó témavezetők országos tudományos pályázata alapján utalják ki. A pályázatokat a CNCS 
szervezi. 

 (4) A (3) bekezdésben említett két pályázattípusra évente kiutalt doktori ösztöndíjak számát, valamint 
a pályázati módszertant oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 161. cikk – Doktori tanulmányok a IOSUD, a témavezető és a doktorandusz-hallgató között létrejött 
tanulmányi szerződés szerint román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén vagy a világnyelvek egyikén 
egyaránt végezhetők. 

 162. cikk – (1) Doktori tanulmányok kettős képzési rendszerben is szervezhetők, mely esetben a 
doktorandusz-hallgató egy romániai és egy külföldi témavezetőnek, illetve két külön romániai intézményből 
származó témavezetőnek az érintett intézmények között létrejött írásos megállapodás szerinti egyidejű 
irányítása alatt tevékenykedik. Kettős doktorátus szervezhető abban az esetben is, ha a témavezetők egyazon 
IOSUD-ból származnak, de eltérő tudományterületeken tevékenykednek, illetve egyikük elérte az egyetemi 
charta szerinti nyugdíjazási korhatárt. 

 (2) Az egyetemi mobilitási politikák kontextusában, a IOSUD külföldi szakembereket szerződtethet, 
akik a 166. cikk (4) bekezdése szerint témavezetőkként tevékenykedhetnek. 

 B. Felvétel 
 163. cikk – Doktori tanulmányokra csupán a magiszteri vagy azzal egyenértékű oklevéllel 
rendelkezők jelentkezhetnek. 
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 C. Doktorandusz-hallgató 
 164. cikk – (1) Doktori tanulmányai alatt a képzésen részt vevő személy doktorandusz-hallgatói 
minőséggel rendelkezik. A doktorandusz-hallgatókat a IOSUD vagy annak bármelyik tagja meghatározott 
időre tudományos segédmunkatársként vagy tanársegédként alkalmazza. 

 (2) A doktorandusz-hallgató tanulmányait szolgálati időként és szakmai tapasztalatként elismerik, 
azok alatt pedig ingyenes egészségügyi ellátásban részesül, anélkül, hogy fizetné az állami 
társadalombiztosítási, a munkanélküliségi biztosítási, az egészségügyi társadalombiztosítási és a 
munkabalesetekkel és szakmai megbetegedésekkel kapcsolatos biztosítási járulékokat. 

 (3) A doktorandusz-hallgatónak a tanulmányi szerződés feltételei közötti oktatói tevékenysége heti 4 
– 6 tanórára korlátozódik. Az említett mennyiségen túl teljesített oktatói tevékenységet a hatályos jog szerint 
kell bérezni, mely esetben a Munkatörvénykönyv rendelkezései az irányadók, az alkalmazott jogainak és a rá 
háruló kötelezettségeknek a betartásával, valamint az állami társadalombiztosítási, a munkanélküliségi 
biztosítási, az egészségügyi társadalombiztosítási és a munkabalesetekkel és szakmai megbetegedésekkel 
kapcsolatos biztosítási járulékok megfizetésével. 

 165. cikk – (1) A doktori tanulmányok a nyugdíjjogosultságot szabályozó jog értelmében 
járulékfizetési időszaknak minősülnek, kivéve azt az esetet, amelyben a doktorandusz-hallgató az említett 
időszakban olyan jövedelmeket valósít meg, amelyek után társadalombiztosítási járulékot fizet. 

 (2) A doktori értekezés megvédése után a IOSUD igazolást bocsát ki a doktorandusz-hallgatónak, 
amely tanúsítja a doktori képzés időszakát. 

 D. Témavezető 
 166. cikk – (1) Témavezető az a személy lehet, aki e jogot a jelen törvény hatályba lépése előtt 
megszerezte, valamint a habilitációs oklevelet szerző, legalább adjunktusi, illetőleg III. fokozatú tudományos 
munkatársi beosztásban tevékenykedő személy. 

 (2) A témavezetői minőséget a CNATDCU-nak a habilitációs oklevél megadására vonatkozó 
javaslata alapján kibocsátott oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel adják meg, az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott szabályokkal és eljárásokkal összhangban. E 
szabályokat a CNATDCU által javasolt és oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel elfogadott, 
nemzetközi szinten releváns értékelési kritériumok alapján határozzák meg. A habilitációs iratcsomó 
CNATDCU általi elfogadásának minimális szabványai nem függnek az oktatói beosztástól vagy a 
tudományos fokozattól, és azonosak az egyetemi tanári cím megadási szabványaival. 

 (3) Annak érdekében, hogy témavezetőként tevékenykedhessenek, az említett jogot megszerző 
oktatóknak és kutatóknak munkaszerződésen alapuló viszonyban kell állniuk egy IOSUD-al vagy annak egy 
tagintézményével, továbbá egy doktori iskola tagjának kell lenniük. A habilitált oktatók és tudományos 
munkatársak a habilitációval szereznek témavezetői minőséget. 

 (4) A külföldi felsőoktatási intézményekben vagy kutatóintézetekben témavezetői minőséget szerzett 
szakemberek a romániai IOSUD keretében a következők szerint szereznek témavezetési jogot: 

 a) az Európai Unió tagállamaiban, az Európai Gazdasági Térség államaiban és a Svájci 
Államszövetségben témavezetői minőséggel rendelkező szakemberek az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel elfogadott módszertan alapján, automatikusan témavezetői minőséget szereznek 
Romániában; 

 b) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium összeállítja az a) pontban említetteken kívüli 
országok leghíresebb felsőoktatási intézményeinek listáját. Az említett listán szereplő valamely intézmény 
keretében témavezetői minőséggel rendelkező szakemberek az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel elfogadott módszertan alapján, automatikusan témavezetői minőséget szereznek Romániában; 

 c) az a) vagy b) pontban említetteken kívüli külföldi felsőoktatási intézmények keretében 
témavezetőként tevékenykedő szakemberek nemzetközi viszonossági megállapodás értelmében vagy a (2) 
bekezdésnek megfelelően szerezhetnek témavezetői minőséget Romániában. 
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 (5) A témavezető csak a jogosultsága szerinti tudományterületen vezethet doktorátusokat. 

 167. cikk – (1) Egy témavezető csupán egy IOSUD-hoz tartozó doktorandusz-hallgatókat irányíthat 
egyidejűleg, kivéve a kettős képzési rendszerben vezetett doktorátusokat. 

 (2) Egy témavezető egyidejűleg legfeljebb 8, doktori tanulmányaik különböző szakaszában lévő 
doktorandusz-hallgató doktorátusát vezetheti. 

 (3) Az említett minőségben lebonyolított tevékenységükért a témavezetőket a törvény szerint kell 
fizetni. 

 168. cikk – (1) A doktori értekezést a doktori képzés megszervezési és lebonyolítási szabályzatában 
meghatározott IOSUD-követelményekkel és a doktori tanulmányok szabályzatának rendelkezésivel 
összhangban kell elkészíteni. 

 (2) A doktori értekezés nyilvános megvédésének bírálóbizottságát (a továbbiakban: doktori bizottság) 
a témavezető javasolja, és a IOSUD vezetősége fogadja el. A doktori bizottság legkevesebb 5 tagból áll: az 
elnök, a IOSUD képviselőjeként, a témavezető és a doktori értekezés témájában szaktekintélynek számító 
legkevesebb 3 hazai vagy külföldi hivatalos bíráló, akik közül legkevesebb ketten az illető IOSUD-on kívül 
tevékenykednek. A doktori bizottság tagjai doktori címmel rendelkeznek, és legalább egyetemi docensi vagy 
II. fokozatú tudományos munkatársi beosztásban tevékenykednek, illetve témavezetői minőséggel 
rendelkeznek az országban vagy külföldön. 

 (3) A doktori értekezést nyilvános ülés keretében kell megvédeni, miután azt valamennyi bíráló 
értékelte. A doktori értekezés megvédésére a doktori bizottság legkevesebb 4 tagjának jelenlétében, a 
bizottság elnökének és a témavezetőnek a kötelező részvételével kerül sor. A megvédés kötelező része a 
doktori bizottság és a közönség kérdéseinek megválaszolása. 

 (4) A doktori értekezés megvédése és a hivatalos bírálók jelentése alapján a doktori bizottság minősíti 
a doktori értekezést. A minősítések a következők lehetnek: „Kiváló”, „Nagyon jó”, „Jó”, „Elégséges” és 
„Elégtelen”. „Kiváló” minősítéssel rendszerint az adott IOSUD keretében egy egyetemi év során doktori 
címet szerző pályázók legfeljebb 15 százaléka illethető. 

 (5) Amennyiben a doktorandusz-hallgató eleget tett a tudományos kutatási program minden 
követelményének, és doktori értekezésének értékelése „Kiváló”, „Nagyon jó”, „Jó” vagy „Elégséges”, a 
doktori bizottság – megerősítés végett – javasolja a CNATDCU-nak a doktori cím megadását. Miután 
megvizsgálta az iratcsomót, a CNATDCU javasolja az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszternek a 
doktori cím megadását vagy megtagadását. 

 (6) Ha a doktori bizottság „Elégtelennek” minősíti az értekezést, pontosítja azokat a tartalmi 
elemeket, amelyeket újra kell készíteni vagy ki kell egészíteni, és az értekezés újbóli nyilvános megvédését 
kéri. A második nyilvános megvédésre az elsővel azonos doktori bizottság előtt kerül sor. Amennyiben a 
második alkalommal is „Elégtelennek” minősítik a doktori értekezést, a doktori címet megtagadják, és a 
doktorandusz-hallgatót kizárják. 

 (7) A doktori címet oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel ítélik oda, miután a 
CNATDCU megerősítette a doktori értekezést. 

 (8) Ha a CNATDCU indokoltan megtagadja a doktori értekezés megerősítését, az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium a CNATDCU megjegyzései alapján szerkesztett írásos indoklást küld a 
IOSUD-nak a megerősítés megtagadásáról. A doktori értekezést az első elutasítástól számított egy év 
elteltével újra meg lehet küldeni a CNATDCU-nak. Ha a doktori értekezés megerősítését második 
alkalommal is megtagadják, a doktori címet nem ítélik oda, és a doktorandusz-hallgatót kizárják. 

 (9) A doktori értekezés nyilvános írat. Azt elektronikus formában is meg kell szerkeszteni. Művészeti 
tárgykörben a doktori értekezést az eredeti műalkotás digitális hordozón rögzített formáját is mellékelni 
lehet. A doktori értekezést és annak mellékleteit a szerzői jogokra vonatkozó hatályos rendelkezések 
betartásával közzé kell tenni egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által gondozott 
honlapon. 
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 169. cikk – (1) A doktori képzés elvégzésével doktori oklevél szerezhető. A doktori cím megszerzését 
és birtoklását tanúsító oklevélben egyértelműen meg kell jelölni a tudományos doktorátus tudományterületét 
vagy interdiszciplináris jellegét; a szakdoktori cím megszerzését és birtoklását tanúsító oklevélben 
egyértelműen meg kell jelölni a szakdoktorátus területét. 

 (2) A tudományos doktori képzés elvégzése esetén a IOSUD tudományos doktori oklevelet és címet 
ad, amelynek a Dr. rövidítés felel meg. 

 (3) A szakdoktori képzés elvégzése esetén a IOSUD szakdoktori oklevelet és címet ad, amelynek a 
Dr. P. rövidítés felel meg. 

 170. cikk – (1) A minőségi szabványok vagy a szakmai etikai követelmények megszegése esetén, az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium esetenként a CNATDCU, a CNCS, az egyetemi etikai és 
menedzsmenttanács vagy az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai 
Tanács külső értékelési jelentése alapján az alábbi intézkedések egyikét vagy azok mindegyikét egyidejűleg 
foganatosíthatja: 

 a) a témavezetői minőség visszavonása; 

 b) a doktori cím visszavonása; 

 c) a doktori iskola akkreditálásának visszavonása, amely maga után vonja a doktori iskola azon 
jogának visszavonását is, hogy új doktorandusz-hallgatók számára felvételit szervezzen. 

 (2) A doktori iskola az elvesztett akkreditációért 5 év elteltével folyamodhat újra, újból teljesítve a 
158. cikk szerinti teljes akkreditálási folyamatot. 

 (3) A témavezetői minőség 5 év elteltével szerezhető vissza egy belső jelentésen alapuló IOSUD-
javaslat alapján, amelynek következtetéseit a CNATDCU által készített külső értékelésnek kell 
megerősítenie. Az említett eljárások kedvező kimenetele az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
általi jóváhagyás feltétele. 

 (4) A témavezetőket ötévente értékelik. Az értékelési eljárást a CNATDCU javaslatára, az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg. 

 

IV. FEJEZET 

A posztgraduális oktatás megszervezése 
 

 171. cikk – Posztgraduális képzések az alábbiak: 

 a) magas szintű kutatási posztdoktori képzések; 

 b) szakképzési és szakmai továbbképzési posztgraduális képzések. 

 

1. SZAKASZ 

Posztdoktori képzések 
 

 172. cikk – (1) A magas szintű kutatási posztdoktori képzések: 

 a) azoknak a személyeknek szólnak, akik a képzésre való jelentkezésük előtt legfeljebb 5 évvel 
szereztek doktori oklevelet, és más intézmény keretein belül szeretnék képezni tovább magukat, mint 
amelyik számukra doktori címet adott; 

 b) intézményi keretet biztosítanak a doktori tanulmányok befejezése utáni kutatáshoz; 

 c) legalább egy éves időtartamúak; 

 d) közintézmények és gazdasági szereplők által finanszírozhatók; 
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 e) doktori iskola keretén belül szervezhetők a posztdoktori képzésre jelentkező kutató által bemutatott 
és a doktori iskola által elfogadott kutatási terv alapján. 

 (2) A felsőoktatási intézmények keretében posztdoktori képzések csak doktori képzések szervezésére 
akkreditált doktori iskolában szervezhetők. Posztdoktori képzések kutatóintézetek keretében is szervezhetők. 

 (3) A posztdoktori képzésre való felvételre a fogadó intézmény által kidolgozott módszertan alapján, 
a hatályos joggal összhangban kerül sor. 

 (4) A posztdoktori kutatókat az egyetemek meghatározott időre szóló munkaszerződéssel 
alkalmazzák. A posztdoktori kutatókat tudományos munkatárs vagy III. fokozatú tudományos munkatárs 
beosztásban alkalmazzák, de a követelmények teljesítésének feltételével, magasabb besorolást is kaphatnak. 

 (5) A posztdoktori képzés befejezésével, a IOSUD vagy a fogadó intézmény posztdoktori 
bizonyítványt állít ki. 

2. SZAKASZ 

Posztgraduális szakképzések és továbbképzések 
 

 173. cikk – (1) Posztgraduális szakképzéseket és továbbképzéseket szervezhet minden olyan 
felsőoktatási intézmény, amely az illető tudományterületen legalább akkreditált egyetemi alapképzést 
működtet. 

 (2) Az akkreditált intézmények posztgraduális szakképzései és továbbképzései az egyetemi szenátus 
által elfogadott és a hatályos joggal összhangban álló saját szervezési és lebonyolítási szabályzat alapján 
működnek.  

 (3) A posztgraduális képzések ECTS-t alkalmazhatnak, és a képzés során elsajátított ismeretek 
záróvizsgán való felmérésével zárulnak. 

 (4) A posztgraduális képzések lehetnek tandíjkötelesek vagy más forrásokból finanszírozottak. 

 (5) Posztgraduális képzésre azok a személyek jelentkezhetnek, akik legalább egyetemi oklevéllel 
bizonyított alapképzéssel vagy egyenértékű tanulmányokkal rendelkeznek.  

 (6) A posztgraduális szakképzések és továbbképzések elvégzésekor a szervező intézmény 
bizonyítványt bocsát ki a résztvevők számára. 

 

V. FEJEZET 

Orvostudományi felsőoktatás 
 

1. SZAKASZ 

Az orvostudományi felsőoktatás megszervezése és működése. 
Egészségügyi és állatorvosi felsőoktatás 

 

 174. cikk – (1) Az egészségügyi és állatorvosi felsőoktatást az Európai Unió általános és ágazati 
szabályozásainak betartásával kell megszervezni, éspedig: 

 a) 6 tanév legkevesebb 5.500 óra elméleti és gyakorlati tevékenységgel az orvos-, fogorvos- és 
állatorvosképzésben; 5 tanév a gyógyszerészképzésben; 4 tanév legkevesebb 4.600 óra felkészüléssel az 
általános asszisztensi és szülésznőképzésben, valamint 3 tanév más egészségügyi alapképzésben; 

 b) minden egyetemi tanévben 60 (ECTS) kreditpont teljesíthető, mely a teljes 3 éves egyetemi 
alapképzés esetében 180, a 4 éves alapképzés esetében 240, az 5 éves gyógyszerészképzés esetében 300, míg 
a 6 éves orvosi, fogorvosi és állatorvosi képzések esetében 360 kreditpontot jelent; 

 c) a magiszteri képzés során 60 és 120 közötti (ECTS) kreditpont gyűjthető; 
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 d) a doktori tanulmányok során 240 kreditpont gyűjthető, a doktori iskola magas szintű 
tanulmányainak szakaszában pedig 60 kreditpont áll rendelkezésre; doktori képzést egyetemek, valamint 
egyetemekből és kórházakból vagy klinikákból álló konzorciumokat alkotó IOSUD-ok szervezhetnek. 

 (2) Az akkreditált egészségügyi és állatorvosi felsőoktatási intézmények az (1) bekezdésben említett 
oktatási formákon kívül, minőségi szempontok alapján, posztdoktori programokat, valamint posztgraduális 
képzéseket és továbbképzéseket szervezhetnek, úgymint: rezidensképzés, továbbképzés, szakosítás, 
bizonyítványszerzéshez szükséges kiegészítő tanulmányok, valamint folyamatos orvosi és gyógyszerészeti 
továbbképzés. 

 (3) A humán és állatorvosi, valamint gyógyszerészeti felsőoktatás végzősei számára a doktori képzés 
ideje 4 év. 

 (4) Az egészségügyi és állatorvosi képzéseket szervező felsőoktatási intézmények és az egészségügyi 
intézmények saját jövedelmeiket, kölcsönös érdekből, optimális működési feltételek, úgymint megfelelő 
infrastruktúra, gyógyászati segédeszközök és orvosi információhoz való hozzáférés biztosítására fordíthatják. 

 (5) Az egészségügyi képzéseket szervező felsőoktatási intézmények oktatószemélyzetének 
kiválasztása és előléptetése során az igazolható orvosi tapasztalat szempontjait kell figyelembe venni. Az 
egészségügyi felsőoktatásban, az Egészségügyi Minisztérium hálózatában megfelelővel rendelkező tárgyakra 
kiírt oktatói állásokra csupán azok a személyek jelentkezhetnek, akik egyetemi fokozatuk függvényében, 
versenyvizsga nyomán elnyerték az állás által megkívánt szakterületen a rezidens orvosi/fogorvosi, 
szakorvosi/szak-fogorvosi, illetve gyógyszerészi/rezidens gyógyszerészi/szakgyógyszerészi címet. 

 (6) Nem alakíthatók kreditpontokká, és nem vihetők át az egészségügyi felsőoktatásba a felsőfokú 
technikumi tanulmányok. 

 (7) Az egészségügyi felsőoktatást és posztgraduális oktatást közegészségügyi intézményekben, 
intézetekben, diagnosztikai és kezelőközpontokban, fekvőbeteg-ellátási osztályokon, laboratóriumokban és 
kabinetekben lehet lebonyolítani. Külön törvénnyel egy vagy több, rokon szakosítású klinikai osztályokból, 
köz- vagy magánkórházakból álló egyetemi klinikák szervezhetők, amelyekben az egyetemi tanszékek 
oktatási és kutatási tevékenységet folytatnak. 

 (8) A rezidensképzés az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti alapképzések végzőseinek sajátos 
posztgraduális képzési formája, amely biztosítja az egészségügyi ellátási hálózat orvosi, fogorvosi és 
gyógyszerészeti szakosításainak névjegyzékében fellelhető valamely szakosítás megszerzéséhez szükséges 
képzést. A rezidensképzés megszervezését és finanszírozását sajátos jogszabályok szabályozzák. 

 (9) Az egészségügyi felsőoktatásban tevékenykedő oktatók az egészségügyi felsőoktatás végzőseivel 
azonos feltételek között nyerhetnek felvételt rezidensképzésre. 

 (10) Az egészségügyi felsőoktatási intézmények keretében tanársegédi állást versenyvizsga alapján 
betöltő rezidens orvosok folytatják a rezidensképzést, bérezésben pedig mindkét tevékenységért részesülnek. 

 (11) A rezidensképzést szervező felsőoktatási intézmények keretében külön rezidensképzési tanszéket 
kell létrehozni. Az orvosi és gyógyszerészeti képzést szervező felsőoktatási intézmények keretében a tanszék 
az egyetem vezetőségének irányítása alatt működik. 

  

2. SZAKASZ 

Más sajátos kérdések szabályozása 
 

 175. cikk – A tárgyköri tevékenységekre vonatkozó további kérdéseket esetenként 
kormányhatározattal, oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel, valamint az egészségügyi 
miniszternek és az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének együttes 
rendeletével kell szabályozni. 
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VI. FEJEZET 

Katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás 
 

1. SZAKASZ 

Megszervezés és működés 
 

 176. cikk – (1) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás a nemzeti 
oktatási rendszer szerves részét képező állami oktatás, amely a következőket foglalja magában: egyetemi 
tiszt-, rendőrtiszt- és más szakértőképzés, valamint posztgraduális oktatás. 

 (2) A nemzeti oktatási rendszer részét képező katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági 
felsőoktatási intézmények, valamint az általuk szervezett képzések a civil felsőoktatási intézményekkel 
azonos feltételek közötti minőségbiztosítási követelmények – beleértve az engedélyezést és az akkreditálást 
is – hatálya alá esnek. 

 (3) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás szervezeti felépítését, 
valamint a szakokat, képzéseket, beiskolázási tervet és felvételi követelményeket magában foglaló oktatási 
kínálatot esetenként a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, az Igazságügyi 
Minisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, valamint a honvédelem, a hírszerzés, a közrendészet és a 
nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más intézmények az egyes fegyvernemek, szakosítások, 
oktatási szintek és formák szerint, a törvény feltételei között határozzák meg. 

 (4) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás megszervezési formái, a 
felvételi, a képzések lebonyolítása, a tanulmányok befejezése, valamint az oktatási intézmények 
engedélyezése és akkreditálása tekintetében a civil felsőoktatási intézményekre alkalmazandó eljárások és 
feltételek az irányadók. 

 (5) A Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, az Igazságügyi 
Minisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, valamint adott esetben a honvédelem, a hírszerzés, a 
közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más intézmények a katonai, hírszerzési, 
közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatásra vonatkozóan saját rendeleteket, szabályzatokat és 
utasításokat bocsáthatnak ki, a törvény feltételei között. 

 (6) A 3 vagy 4 éves tisztképző iskolák által kibocsátott oklevelekkel rendelkező, szolgálatot teljesítő, 
tartalékos vagy visszavonuló tisztek felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat, hogy egyetemi alapképzést 
szerezzenek a fegyvernemmel/katonai szakosítással azonos vagy ahhoz közel álló tagozaton és szakon. 

 (7) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézmények által kiállított 
egyetemi alapképzési, magiszteri vagy doktori oklevelek, valamint a megszerzett tudományos címek jogot 
biztosítanak törvényes birtokosuk számára, hogy tartalékba vonulása után a törvény feltételei között a civil oktatási 
intézmények hasonló szakosítású és szintű végzősei által elfoglalttal egyenértékű tisztségeket töltsenek be. 

 (8) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás tanterveit a Honvédelmi 
Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, valamint a 
honvédelem, a hírszerzés, a közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más 
intézmények dolgozzák ki, betartva a minőségbiztosításért felelős intézmények által meghatározott nemzeti 
szabványokat. 

2. SZAKASZ 

Az intézmények vezetése és finanszírozása 
 

 177. cikk – (1) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézményeket 
a civil felsőoktatási intézményekkel azonos feltételek között kell vezetni. A katonai, hírszerzési, 
közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézmények finanszírozásáról a törvény feltételei között kell 
gondoskodni. 
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 (2) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézmények vezetőszervei 
és vezető beosztásai azonosak a civil felsőoktatási intézményekével, azokat pedig az említettekkel azonos 
feltételek között, valamint a sajátos tárgyköri jogszabályokban meghatározott eljárások betartásával lehet 
elfoglalni. 

 (3) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézményeket rektor 
vezeti, aki egyúttal az intézmény parancsnoka is. A parancsnoki tisztséget a Honvédelmi Minisztérium, a 
Közigazgatási és Belügyminisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, valamint a honvédelem, a hírszerzés, a 
közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel rendelkező más intézmények szabályozásaival 
összhangban töltik be. 

 (4) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatásban a Honvédelmi 
Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Román Hírszerző 
Szolgálat, valamint a honvédelem, a hírszerzés, a közrendészet és a nemzetbiztonság terén hatáskörrel 
rendelkező más intézmények által kibocsátott rendeletekkel és utasításokkal létre kell hozni a katonai, 
rendvédelmi és közbiztonsági kiképzőtisztek testületét. 

 

3. SZAKASZ 

Humánerőforrás 
 

 178. cikk – (1) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás oktatói és 
kutatói állásait a civil felsőoktatás állásaival azonos feltételek között lehet elfoglalni és felszabadítani. A 
katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatás oktatóinak és kutatóinak jogállása 
azonos a civil felsőoktatásban tevékenykedőkével. 

 (2) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézmények egyetemi 
autonómiával rendelkeznek. 

 (3) A teljesített katonai szolgálati idővel rendelkező, korhatár szerinti nyugdíjba vonult főállású 
katonai oktatók a törvény feltételei között folytathatják oktatói pályájukat ugyanabban a felsőoktatási 
intézményben. 

4. SZAKASZ 

Egyetemi élet 
 

 179. cikk – A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági felsőoktatási intézményekben 
az egyetemi élet a civil felsőoktatási intézményekre vonatkozó, a katonai, hírszerzési, közrendészeti és 
nemzetbiztonsági környezethez igazított szabályozásokkal összhangban zajlik. 

 

VII. FEJEZET 

Művészeti és sportfelsőoktatás  
 

 180. cikk – A művészeti és sportfelsőoktatásban az oktatási folyamat didaktikai, valamint gyakorlati 
műalkotási és teljesítménysportolási tevékenységekből tevődik össze. 

 181. cikk – A törvény szerint ideiglenesen engedélyezett vagy akkreditált művészeti és sport-
felsőoktatási intézmények a felsőoktatás mindhárom ciklusában – I. ciklus: egyetemi alapképzés, II. ciklus: 
magiszteri képzés és III. ciklus: doktori képzés (mind tudományos, mind pedig szakdoktori képzés) – 
szervezhetnek képzéseket, továbbá szakképzési és szakmai továbbképzési programokat is indíthatnak. 

 182. cikk – A művészeti és sportfelsőoktatásban az egyetemi év felépítése a sajátos gyakorlati 
tevékenységek ütemezéséhez igazítható. 
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 183. cikk – A művészeti és sportfelsőoktatásban a hallgatók szakmai gyakorlatára az egyetemek 
keretében, tervezőközpontokban, műtermekben, hangstúdiókban, színháztermekben, filmstúdiókban és 
sporttermekben, valamint intézményi partnerség keretében a szaknak megfelelő művelődési intézményben 
vagy sportlétesítményben kerül sor. 

 184. cikk – A művészeti és sportfelsőoktatásban a tudományos vagy szakdoktorátus az oktatói pálya 
feltétele. 

 185. cikk – A műalkotáson, tervezésen és sportteljesítményen keresztül történő kutatást egyénileg 
vagy csoportosan, tervezőközpontokban, műtermekben, hangstúdiókban, színházakban, filmstúdiókban és 
sporttermekben lehet folytatni. 

 186. cikk – A művészeti és sportegyetemek minőségi értékelése és rangsorolása során a műalkotásra 
és a sportteljesítményre sajátos szempontok kerülnek mérlegelésre. 

 187. cikk – A művészeti és sportfelsőoktatásban az alapok pályázati úton való kiutalása során a 
műalkotásra és a sportteljesítményre sajátos szempontok is mérlegelésre kerülnek. 

 188. cikk – A tárgyköri tevékenységek lebonyolítására vonatkozó további kérdéseket 
kormányhatározatokkal vagy oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendeletekkel kell a hatályos 
joggal, valamint az Európai Unió általános és ágazati szabályozásaival összhangban rendezni. 

 

VIII. FEJEZET 

Egyetemi kutatási és alkotási tevékenység 
 

 189. cikk – (1) Az egyetemeken folytatott kutatási, fejlesztési, innovációs és műalkotási 
tevékenységet a nemzeti joggal és az Európai Unió tárgyköri jogával összhangban kell megszervezni és 
lebonyolítani. 

 (2) A tudományos kutatás feladatát is küldetésként vállaló felsőoktatási intézményeknek olyan 
technikai-adminisztratív szerveket kell létrehozniuk, amelyek megkönnyítik a kutatási tevékenységek és az 
intézmény személyzete által lebonyolított kutatási-fejlesztési projektek menedzsmentjét. E szervek a 
kutatásban részt vevő személyzetet szolgálják, és megfelelően kielégítik annak igényeit. 

 (3) Az egyetemhez tartozó kutatóintézetekben, laboratóriumokban vagy kutatóközpontokban 
tevékenykedő személyzet a hitelutalványozó megbízásából egyéni autonómiával és felelőséggel rendelkezik, 
a menedzselt kutatási projektek erejéig, a projekttel kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítása és a 
humánerőforrás-menedzsment terén. E tevékenységeket a hatályos szabályozásokkal összhangban kell 
folytatni, és belső pénzügyi ellenőrzés tárgyát képezik. 

 190. cikk – (1) Az egyetem vezetősége minden költségvetési év végén beszámol az egyetemi 
szenátusnak a kutatási ösztöndíjak kezelési összegéről és elköltési módjáról. 

 (2) A kutatási ösztöndíjak és szerződések maximális kezelési összegét a finanszírozó vagy a szerződő 
hatóság határozza meg, és lebonyolításuk alatt nem módosítható. 

 191. cikk – (1) Az Országos Tudományos Kutatási Hatóságon keresztül kezelt ösztöndíjak esetében 
az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 90%-ig terjedő előleget biztosít a finanszírozási 
szerződés aláírásától. A különbözetet az egyetemek fedezhetik saját bevételekből. 

 (2) A kutatószemélyzet intézményközi mobilitása a „kutatót követő ösztöndíj” elve szerint a jelen 
törvénnyel garantált, és a szerződő hatóságok által kidolgozott módszertan szerint valósítandó meg. Az 
ösztöndíj birtokosa a szerződő hatósággal kötött szerződés értelmében nyilvános felelőséggel tartozik annak 
felhasználásáért. 
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IX. FEJEZET 

Minőségbiztosítás a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 192. cikk – (1) A felsőoktatásban és a tudományos kutatásban való minőségbiztosítás a felsőoktatási 
intézmény kötelessége és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium egyik fő feladata. Feladatának 
teljesítésében, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködik az ARACIS-al, az EQAR-
ben szereplő más szervezetekkel, valamint a CNCS-vel, a CNATDCU-val, az Egyetemi Etikai és 
Menedzsmenttanáccsal és a hatályos jog szerint tárgyköri hatáskörrel rendelkező más szervezetekkel. 

 (2) A felsőoktatási intézmények, a törvényes rendelkezések betartásával, az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium rendelkezésére bocsátják az igényelt adatokat. Az adatközlés megtagadása 
vagy hamis adatok közlése a nyilvános felelősség elvének megszegését jelenti, és a törvény szerint 
büntetendő. 

 (3) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, illetve bármely más jogi vagy természetes 
személy által igényelt közérdekű adatok nyilvánosságra hozását megtagadó felsőoktatási intézmény 
megszegi a nyilvános felelősség elvét, és a törvény szerint büntetendő. 

 (4) A hallgatók a minőségbiztosítási folyamat teljes jogú résztvevői. 

 193. cikk – (1) Az egyetemek értékelése a következő célokat szolgálja: 

 a) ideiglenes engedélyezés és akkreditálás; 

 b) egyetemi képzések rangsorolása és egyetemek osztályozása. 

 (2) Az ideiglenes engedélyezés és akkreditálás céljából való értékelést az ARACIS vagy az EQAR-
ben szereplő más szervezet végzi a törvénnyel és a tárgyköri nemzetközi szabványokkal összhangban. 

 (3) Az egyetemi képzések rangsorolása és az egyetemek osztályozása céljából való értékelést a jelen 
törvény hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által javasolt és kormányhatározattal elfogadott módszertan szerint kell elvégezni. A 
módszertan alkalmazásáért az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium felel. Az értékelés 
rendszeresen el kell végezni. 

 (4) A (3) bekezdésben említett értékelés alapján, az egyetemek a következő 3 osztályba sorolhatók: 

 a) oktatásközpontú egyetemek; 

 b) oktatási és tudományos kutatási egyetemek vagy oktatási és művészeti alkotási egyetemek; 

 c) magas szintű oktatási és tudományos kutatási egyetemek. 

 (5) A (3) bekezdésben említett értékelést egy konzorcium végzi, amely a következőkből áll: ARACIS, 
ideértve a hallgatók képviselőit is, CNCS, CNATDCU és egy pályázat alapján kiválasztott nemzetközi 
szervezet, amely kompetenciával rendelkezik a felsőoktatási intézmények rangsorolásában és 
osztályozásában. 

 (6) Az (5) bekezdés előírásaitól eltérve, a jelen törvény hatályba lépése utáni első értékelést, a (3) 
bekezdéssel összhangban, csak egy, a felsőoktatási intézmények rangsorolásában és osztályozásában 
kompetenciával rendelkező nemzetközi szervezet vagy az EQAR-ben szereplő külföldi minőségügyi 
szervezet végzi. 

 (7) Az egyetemi alapképzések és magiszteri képzések vonatkozásában az állami felsőoktatási 
intézmények közalapokból való finanszírozására az egyetemek besorolása és az egyetemi képzések (3) 
bekezdés szerinti rangsorolása szerint differenciáltan kerül sor egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
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Sportminisztérium által kidolgozott és tárcavezetői rendelettel jóváhagyott módszertannak megfelelően. A 
doktori képzések finanszírozására a 160. cikk rendelkezései szerint kerül sor. 

 (8) Az állam az egyetemek besorolásától függetlenül finanszírozhatja az oktatás és kutatás terén való 
tehetséggondozó képzéseket. 

 (9) A (8) bekezdésben említett tehetséggondozó képzéseket egyetemi alapképzés és magiszteri képzés 
esetében a (3) bekezdésben említett értékelés alapján, míg a doktori képzések esetében a 160. cikk (3) 
bekezdésben említett pályázatok alapján kell meghatározni. 

 (10) Közalapokból finanszírozhatók a következők: a (4) bekezdés a) pontjában említett állami 
egyetemek alapképzései, a (4) bekezdés b) pontjában említett egyetemek alap- és magiszteri képzései és a (4) 
bekezdés c) pontjában említett egyetemek alap-, magiszteri és doktori képzései. 

 194. cikk – (1) A felsőoktatási rendszer minőségének és hatékonyságának növelése, valamint a 
nemzetközi láthatóság és az erőforrások összpontosítása céljából az állami és magánegyetemek: 

 a) egyetemi konzorciumokba tömörülhetnek, a törvény szerint; 

 b) egyetlen, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézménnyé olvadhatnak. 

 (2) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában akkreditált egyetemek megkezdhetik a 
konzorciumalakítási, illetve az egybeolvasztási vagy beolvasztási eljárásokat. Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium a CNFIS javaslatára tárcavezetői rendelettel elfogadott módszertan alapján 
kedvezményes pénzügyi alapokat biztosít a konzorciumoknak vagy az egybeolvadt egyetemeknek. 

 (3) A felsőoktatási intézmények egybeolvadására vagy beolvasztására rendszerint a magas szintű 
oktatási és kutatási egyetemek osztályába tartozó intézmények körül és a földrajzi közelség figyelembe 
vételével kerül sor. 

 (4) Az egyetemi képzések és a felsőoktatási intézmények értékelésére az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium vagy az egyetemek kezdeményezésére, időszakosan kerül sor. Az értékelés eredményei 
az oktatás haszonélvezőinek tájékoztatása és az intézményi átláthatóság biztosításának céljából nyilvánosak. 

 195. cikk – (1) Minden egyetemnek legfeljebb ötévente el kell végeznie a tanszékek belső értékelését 
és 5 kutatási teljesítményszintbe való besorolását egy, a CNCS által kidolgozott és oktatási, kutatási, ifjúsági 
és sportminiszteri rendelettel jóváhagyott keretmódszertan szerint. Az értékelés és a besorolás eredményei 
nyilvánosak. 

 (2) A belső értékelés alapján az egyetemi szenátus, a rektor javaslatára, elrendelheti a nem megfelelő 
teljesítményű tanszékek vagy intézetek átszervezését vagy megszüntetését anélkül, hogy a hallgatókat ezen 
intézkedések kedvezőtlenül érintenék. 

 196. cikk – Románia Kormánya létrehozza a Romániai Magas Szintű Oktatási és Kutatási Intézetet, 
amelynek legfőbb célja a hazai és szórványban élő román tudományos elit támogatása. Az említett intézmény 
létrehozási módszertanát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium dolgozza ki, és a jelen törvény 
hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül, kormányhatározattal kell elfogadni. 

 197. cikk – Az állam a jelen törvényben fellelhető sajátos pénzügyi támogatási lehetőségek révén 
bátorítja a felsőoktatási intézményekben való kiválóságot: 

 a) az egyetemek számára az Országos Felsőoktatás-finanszírozási Tanács által meghatározott és az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által jóváhagyott minőségi kritériumok és szabványok 
alapján pótfinanszírozásként országos szinten kiutalják az állami egyetemek számára alapfinanszírozásként 
országos szinten kiutalt összeg legkevesebb 30%-át; 

 b) az állami egyetemek számára az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetéséből 
külön intézményfejlesztési alapot utalnak ki. Az intézményfejlesztési alapot az egyes osztályokba tartozó, 
legkiválóbb egyetemek számára, nemzetközi szabványokon alapuló pályázati feltételek szerint utalják ki. Az 
intézményfejlesztési alap kiutalási és felhasználási módszertanát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium előterjesztésére, kormányhatározattal kell jóváhagyni.      
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2. SZAKASZ 

Az egyéni kiválóság támogatása 
 

 198. cikk – A rendkívüli eredményekkel rendelkező oktatók, hallgatók és kutatók támogatási formái a 
következők: 

 a) pályázat alapján odaítélt tanulmányi vagy kutatási ösztöndíjak hazai, illetve külföldi egyetemeken; 

 b) különböző kutatások, így akár doktori értekezések elkészítésére és befejezésére nyújtott 
ösztöndíjak; 

 c) rugalmas tanulmányi előmenetel, amely lehetővé teszi az egyetemi tanulmányok gyorsabb 
elvégzését; 

 d) hazai szakmai elhelyezkedést támogató eszközök és mechanizmusok létrehozása, amelyek lehetővé 
teszik mind a tehetség, mind pedig a képzéssel megszerzett tudás magas szintű értékesítését. 

  

X. FEJEZET 

A hallgatóközpontú egyetem támogatása 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 199. cikk – (1) A hallgatók a felsőoktatási intézmények partnerei és az egyetemi közösség egyenlő 
jogú tagjai. A felekezeti oktatásban a hallgatók az egyetemi közösség tanítványi minőséggel rendelkező 
tagjai. 

 (2) Egy személy hallgatói minőséget és egyetemi közösségi tagságot csupán egy akkreditált vagy 
ideiglenes működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézménybe való felvételivel és beiratkozással 
szerezhet. 

 (3) Egy személy egyidejűleg legfeljebb két képzésen vehet részt, függetlenül az azokat kínáló 
intézménytől. A közalapokból nyújtott pénzügyi támogatás bármely formája vagy ilyen ösztöndíj a hatályos 
törvényi rendelkezések értelmében egyetlen felsőoktatási intézményben és egyetlen képzésre biztosítható. 
Amennyiben a hallgató egyetemet vagy képzést vált, a támogatás követi a hallgatót. 

 (4) Az ismeretek és a kognitív, valamint a művészi vagy sportképességek felmérése, továbbá az alap-, 
magiszteri vagy doktori képzésbe való felvétel céljából, a felsőoktatási intézmények minden képzésre és 
tanulmányi ciklusra felvételi vizsgát szerveznek. 

 

2. SZAKASZ 

A hallgatók beiskolázása. 
A Romániai Egyetemek Egységes Anyakönyve 

 

 200. cikk – (1) A felsőoktatási intézmények egy képzésre csupán annyi hallgatót vehetnek fel és 
írhatnak be, amennyi számára megfelelő minőségű oktatást, életkörülményt és szociális ellátást tudnak 
biztosítani az egyetem területén. 

 (2) Az éves beiskolázási kínálatot a felsőoktatási intézmény rektora saját felelősségre tett nyilatkozat 
keretében hozza nyilvánosságra, betartva a 138. cikk (5) bekezdése szerint meghatározott beiskolázási 
kapacitást. 
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 (3) A képzésre való felvételkor a hallgató és az egyetem között szerződés jön létre, amely 
meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit. 

 (4) Azok az egyetemek, amelyek a jelen törvény szerint jóváhagyott beiskolázási kapacitást 
meghaladó számú hallgatót vesznek fel képzéseikre, megszegik nyilvános felelősségvállalásukat, és a jelen 
törvény szerint felelnek tetteikért. 

 201. cikk – (1) Létre kell hozni a Romániai Egyetemek Egységes Anyakönyvét (a továbbiakban: 
RMURx)). A RMUR olyan elektronikus adatbázis, amelyben szerepel a romániai állami és akkreditált vagy 
ideiglenes működési engedéllyel rendelkező magánegyetemek összes hallgatója. Az egyetemek anyakönyvei 
a RMUR részévé válnak, így biztosítva az oklevél-kiállítás szigorú ellenőrzését. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a CNFIS javaslatára kidolgozza az egyéni 
anyakönyvi szám kiutalásának szabályzatát és a RMUR-ba bevezetendő információk tartalmát. 

 (3) A RMUR jogi védelem alatt álló hivatalos irat. Az anyakönyvi okiratok hamisítását a törvény 
bünteti. 

 (4) A RMUR-t, az egyetemek anyakönyveit és a hozzájuk tartozó informatikai rendszereket a jelen 
törvény hatályba lépésétől számított legfeljebb két éven belül kell elkészíteni/kiépíteni. 

 (5) A RMUR-hoz tartozó elektronikus adatbázis az akkreditált egyetemek anyakönyvei alapján rögzíti 
és tárolja a Romániában kiállított egyetemi okleveleket. 

 202. cikk – (1) Az egyetemi közösség keretében a hallgatók tevékenységét a következő elvek 
szabályozzák: 

 a) megkülönböztetés-mentesség, amely alapján minden hallgató egyenlő elbánásban részesül a 
felsőoktatási intézmény részéről; a hallgatókkal szembeni közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés 
minden formája tilos; 

 b) ingyenes kiegészítő ellátáshoz és szolgáltatáshoz való jog az állami felsőoktatásban, amely a 
következőkben nyilvánul meg: az oktatók által a hallgatók számára – az előadásokon, szemináriumokon és 
laborgyakorlatokon kívül – biztosított tanácsadás és tájékoztatás; pályaorientáció; pszichológiai tanácsadás; a 
legfontosabb szakkönyvekhez és tudományos kiadványokhoz való hozzáférés; a személyes iskolai helyzetre 
vonatkozó adatokhoz való hozzáférés; 

 c) döntéshozatalban való részvétel, amely alapján a felsőoktatási intézmény keretében való 
döntéshozatalban részt vesznek a hallgatók képviselői is; 

 d) szólásszabadság, amely alapján az oktatási intézmény keretében a hallgatók szabadon állást 
foglalhatnak az egyetemet érintő kérdésekben; 

 e) átláthatóság és információkhoz való hozzáférés, amely alapján a hallgatók a törvénynek 
megfelelően, ingyenesen és szabadon hozzáférhetnek a saját tanulmányi helyzetükre és az egyetemi közösség 
életére vonatkozó információkhoz. 

 (2) A felekezeti egyetemeken a hallgatók jogait, szabadságait és kötelezettségeit az egyes egyházak 
tanainak és kánonjainak megfelelően kell meghatározni. 

 (3) A hallgatók jogait, szabadságait és kötelezettségeit a hallgatói jogok és kötelezettségek 
szabályzata részletezi, amelyet a hallgatói önkormányzatok a jelen törvény hatályba lépésétől számított 
legfeljebb 6 hónapon belül terjesztenek az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter elé, aki azt rendelettel 
fogadja el. 

 (4) A felekezeti egyetemeken a hallgatók az illető egyház alapszabályával, tanaival és kánonjaival 
összhangban szervezkednek. 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az anyakönyv román nyelvű elnevezéséből (Registrul matricol unic al universităţilor din 
România) alkotott betűszó. 
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 (5) Minden egyetemnek meg kell szerveznie a hallgatói jogok és kötelezettségek szabályzatának 
alkalmazását és nyomon követését szolgáló rendszert. A hallgatói önkormányzatok a szabályzat betartásáról 
évente nyilvános beszámolót készítenek. 

 203. cikk – (1) Az állami, magán- vagy felekezeti egyetemeken a hallgatók a törvény feltételei között 
műhelyeket, klubokat, köröket, művésztársulatokat, sportcsapatokat, szervezeteket és kiadványokat 
hozhatnak létre. 

 (2) A hallgatók képviselőiket mind a karon, mind pedig az egyetemen belül, minden képzés vagy 
ciklus szintjén demokratikusan, egyetemes választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják 
meg. Ők képviselik jog szerint a hallgatók érdekeit az egyetemi közösség minden szintjén. A felsőoktatási 
intézmény vezetősége nem avatkozhat bele a hallgatók képviselőinek megválasztási folyamatába. 

 (3) A felekezeti egyetemek keretében, a hallgatók érdekeinek az egyetemi közösség szintjén való 
képviseletére az illető egyház alapszabályával, tanaival és kánonjaival összhangban kerül sor. 

 (4) A képviselő hallgató minőséget az egyetem vezetősége nem kötheti feltételhez. 

 (5) A hallgatóknak jogukban áll képviseltetni magukat az egyetem minden döntéshozó és tanácsadó 
szervében. 

 (6) A törvényesen megalakult országos hallgatói önkormányzatok az egyetemi hallgatók érdekeit 
képviselik az állami intézményekkel szemben. 

 (7) Az egyes egyetemi közösségek szintjén a hallgatók érdekeit képviselő szervezetek jog szerint 
képviselővel rendelkeznek az egyetem döntéshozó és végrehajtó szerveiben.  

 (8) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a felsőoktatás fejlesztésében együttműködik a 
törvényesen megalakult országos hallgatói önkormányzatokkal, amelyekkel szükség szerint tanácskozik. 

 (9) A hallgatók az egyetemi chartával összhangban kreditpontokkal jutalmazott önkéntességi 
tevékenységet folytathatnak. 

 204. cikk – (1) Az alacsony jövedelmű családokból származó hallgatók a hatályos jog szerint 
államilag garantált diákhitel-rendszerben részesülnek a Diákhitelekkel és Ösztöndíjakkal Foglalkozó 
Ügynökségen keresztül. A hitelek a tandíjakat és a szokványos életvitellel kapcsolatos költségeket fedezhetik 
a tanulmányok alatt. 

 (2) A szakmájukat legkevesebb 5 évig vidéki környezetben gyakorló végzősök mentesülnek a kölcsön 
75%-nak visszafizetése alól, mely részt az állam legfeljebb 5000 lejig terjedően átvállalja. 

 (3) A Diákhitelekkel és Ösztöndíjakkal Foglalkozó Ügynökség megfelelő szabályozásokat javasol a 
hitelrendszer felállítására. 

 205. cikk – (1) A hallgatók a törvény értelmében ingyenes orvosi és pszichológiai ellátásban 
részesülnek az egyetemi orvosi és pszichológiai kabinetekben, illetve az állami járóbeteg-szakellátó 
egységekben és kórházakban. 

 (2) A tanév alatt a hallgatók legkevesebb 50%-os kedvezményben részesülnek a helyi 
tömegszállításban, valamint a belföldi közúti, vasúti és vízi személyszállításban. Az árva vagy árvaházból 
származó hallgatók térítésmentesen igénybe vehetik az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel meghatározott személyszállítási formákat. 

 (3) A hallgatók a jóváhagyott költségvetések erejéig 75%-os kedvezményben részesülnek a 
múzeumlátogatások, koncertbelépők, színházi előadások, operaelőadások, filmszínházak, valamint a 
közintézmények által szervezett más művelődési és sportesemények belépési díjából. 

 (4) A román állam részéről ösztöndíjban részesülő, külföldön élő román nemzetiségű hallgatók a (3) 
bekezdésben említett minden, Románia területén megrendezésre kerülő rendezvényen ingyenesen vehetnek 
részt. 
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 (5) A felsőoktatási intézmények a jóváhagyott beiskolázási kereten felül és az egyetemi szenátus által 
meghatározott feltételek között legkevesebb egy ingyenes helyet biztosíthatnak az árvaházakból származó, 
érettségi oklevéllel rendelkező fiatalok számára. 

 (6) A gazdasági és szociális szempontból fokozottan veszélyeztetett környezetből vagy társadalmilag 
kiszorított rétegekből származó pályázók – romák, vidéki középiskolák vagy 10000 lakos alatti városok 
középiskoláinak végzettjei – a törvény feltételei között meghatározott számú államilag támogatott, garantált 
helyben részesülhetnek. 

 (7) A tanterven kívüli tudományos, műszaki, művelődési, művészeti és sporttevékenységeket, 
valamint az ilyen típusú tehetséggondozási tevékenységeket az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által meghatározott szabályok szerint, állami költségvetésből kell finanszírozni. E célból 
más források is bevonhatók. 

 (8) A (6) bekezdés előírásait a hallgatók alkotó-, sport- és pihenőtáborai tekintetében is alkalmazni 
kell. 

 (9) A tandíjköteles hallgatói minőség az egyetemi szenátus által meghatározott feltételek között 
változhat. 

 (10) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium külföldi egyetemi és posztgraduális 
részképzéseket támogathat ilyen rendeltetésű alapokból biztosított ösztöndíjak formájában. Ezeket az 
ösztöndíjakat országos pályázaton lehet elnyerni. 

 (11) A (10) bekezdésben említett ösztöndíjakra kiírt pályázaton részt vehetnek az állami és az 
akkreditált magán felsőoktatási intézmények hallgatói és végzősei. 

 (12) Az egyetemi bentlakások, kollégiumok és étkezdék karbantartási költségeit az azokat fenntartó 
oktatási intézmények saját bevételeiből és ilyen célú költségvetési kiutalásokból kell fedezni. 

 (13) Az egyetemi bentlakások és étkezdék díja legfeljebb egyenlő lehet a fenntartási költségek –
ideértve a személyzeti költségeket, a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket, az alap- és 
fogyóanyagokkal kapcsolatos költségeket, valamint a folyó karbantartási költségeket – és az állami 
költségvetési támogatások közötti különbözettel. 

 (14) Az átláthatóság biztosítása céljából az állami egyetemek rendszeresen közzéteszik az egyetemi 
bentlakások könyvviteli mérlegét. 

 (15) Szállástámogatás adható annak az egyetemi hallgatónak is, aki az egyetemi bentlakástól eltérő 
szálláslehetőséget vesz igénybe. 

 (16) Amennyiben a hallgatók összevont gyakorlatára az egyetemi központon kívül kerül sor, az 
állami felsőoktatási intézmények az erre a célra kiutalt pénzügyi erőforrások erejéig a tantervben szereplő 
időszakra átvállalják a hallgatók elhelyezési, étkezési és utazási költségeit. 

 (17) A tanulmányi, valamint a hallgatói minőséggel összefüggő okiratokat (igazolások, ellenőrző 
könyvek, igazolványok) térítésmentesen kell kiállítani. 

 206. cikk – (1) A román állam kormányhatározattal évente adott számú ösztöndíjat nyújt külföldi 
hallgatók számára. Ezeket az ösztöndíjakat csupán azon egyetemek és képzések számára tartják fenn, 
amelyek eleget tesznek a legmagasabb minőségi szabványoknak, függetlenül attól, hogy állami vagy 
magánegyetemekről van szó. 

 (2) Az egyetemek az egyetemi autonómia szellemében szabadon rendelkezhetnek a külföldi hallgatók 
beiskolázásából származó jövedelmek egészével. 
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XI. FEJEZET 

Az egyetemek vezetősége 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 207. cikk – (1) Az állami vagy magán felsőoktatási intézmények vezetőszervei az alábbiak: 

 a) az egyetem szintjén az egyetemi szenátus és a vezetőtanács; 

 b) a kari tanács; 

 c) a tanszéki tanács. 

 (2) A vezető beosztások az alábbiak: 

 a) az egyetem szintjén a rektor, a rektorhelyettesek, az ügyvezető főigazgató; 

 b) az egyetemi kar szintjén a dékán és a dékánhelyettesek; 

 c) a tanszék szintjén a tanszékvezető. 

 (3) A IOSUD-ot a doktori tanács, illetve az illető tanács vezetője irányítja. A doktori tanács vezetője 
tisztség a rektorhelyettesi tisztséggel azonosított. A doktori tanács vezetőjének kinevezési eljárását a doktori 
tanulmányok szabályzata határozza meg. 

 (4) A tanszék szintjén a tanszékvezetőt és a tanszéki tanács tagjait a főállású oktatók és kutatók 
egyetemes választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják meg. 

 (5) Az egyetemi karok szintjén a vezetőszerveket és a vezető beosztásokat az alábbi eljárás szerint 
kell meghatározni: 

 a) a kari tanács legfeljebb 75%-ban oktatókból és kutatókból, legkevesebb 25%-ban hallgatókból áll. 
Az oktatókat és kutatókat a kari tanácsban képviselő személyeket egyetemes választójog alapján, közvetlen 
és titkos szavazással választják meg a kar főállású oktatói és kutatói, míg a hallgatók képviselőit egyetemes 
választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják meg a kar hallgatói; 

 b) a dékáni tisztségre nyílt versenyvizsgát szervez a kar szintjén a rektor. A versenyvizsgára az 
egyetem keretéből, illetve bármely más hazai vagy külföldi egyetemről származó személy jelentkezhet, aki a 
kari tanács plénuma általi meghallgatáson elnyerte a versenyvizsgán való részvétel jogát. A kari tanácsnak 
legalább két jelentkező pályázatát el kell fogadnia; 

 c) a dékán, rektori kinevezése után, kijelöli dékánhelyetteseit; 

 d) a többnyelvű és multikulturális egyetemek legalább egyik dékánhelyettesét a nemzeti kisebbségek 
nyelvén működő tagozat vagy tanulmányi vonal tanszéke keretében tevékenykedő oktatóknak a 135. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályzat szerint megfogalmazott javaslatára nevezik ki, ha a dékán maga nem 
származik az illető nemzeti kisebbség nyelvén működő tagozatról vagy tanulmányi vonalról. Az illető 
tagozathoz vagy tanulmányi vonalhoz tartozó oktatóknak a tisztségre legkevesebb 3 személyt kell jelölniük. 

 (6) A doktori iskola tanácsát egyetemes választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják 
meg az illető doktori iskolában tevékenykedő témavezetők. 

 (7) Az egyetemi, kari és tanszéki vezetőszervek és vezető beosztások meghatározásának és 
betöltésének folyamatát az egyetemi chartában kell megszabni esetenként a karok, tanszékek, tanulmányi 
vonalak és képzések szerinti képviselet elvének betartásával. 

 (8) Felekezeti egyetemek esetében, a vezető beosztások elfoglalására az alapító egyház 
jóváhagyásával kerül sor. 

 208. cikk – (1) Az egyetemi szenátus 75%-ban oktatókból és kutatókból, míg 25%-a a hallgatók 
képviselőiből tevődik össze. Az egyetemi szenátus tagjait kivétel nélkül egyetemes választójog alapján, 
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közvetlen és titkos szavazással választják meg a főállású oktatók és kutatók, illetve az egyetemi hallgatók. 
Minden kar az egyetemi chartában meghatározott arányban képviselteti magát az egyetemi szenátusban. 
Felekezeti egyetemek esetében, az egyetemi szenátus megszervezésére az alapító egyház alapszabálya 
szerint, valamint annak tanai és kánonjai betartásával kerül sor. 

 (2) Az egyetemi szenátus titkos szavazással elnököt választ, amely vezeti az egyetemi szenátus 
üléseit, és képviseli a testületet a rektorral való kapcsolatokban. 

 (3) Az egyetemi szenátus szakbizottságokat alakít, amelyekkel felügyeli a felsőoktatási intézmény 
végrehajtó vezetésének és vezetőtanácsának tevékenységét. Az egyetemi szenátus döntéseinek alapjául 
szolgáló nyomon követési és felügyeleti beszámolókat rendszeresen be kell mutatni és meg kell vitatni a 
testületben. 

 209. cikk – (1) Az állami és a magánegyetemek rektorának kijelölésére az alábbi lehetőségek 
valamelyikével kerül sor: 

 a) az újonnan megválasztott egyetemi szenátus által jóváhagyott, a jelen törvénnyel összhangban álló 
módszertan szerint megszervezett nyílt versenyvizsgával; vagy 

 b) az egyetem valamennyi főállású oktatója és kutatója, valamint az egyetemi hallgatók szenátusban 
és kari tanácsokban részt vevő képviselői egyetemes választójogon alapuló, közvetlen és titkos szavazatával. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett rektorkijelölési lehetőségek egyike mellett a kijelölés előtt 
legkevesebb 6 hónappal egyetemes választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással döntenek az egyetem 
főállású oktatói és kutatói, valamint az egyetemi hallgatók szenátusban és kari tanácsokban részt vevő 
képviselői. 

 210. cikk – (1) Amennyiben a rektor kijelölésére nyílt versenyvizsgát szerveznek, a jelen cikkben 
meghatározott eljárást kell követni. 

 (2) Az újonnan megválasztott egyetemi szenátus bizottságot alakít a rektor kiválasztására, amely 
50%-ban az egyetem tagjaiból, 50%-ban pedig az egyetemen kívüli hazai és külföldi tudományos és 
akadémiai élet képviselőiből áll. A bizottság legkevesebb 12 tagból áll, amelyből legkevesebb egy tagnak az 
egyetemi szenátusban részt vevő hallgatók által az egyetemi chartával összhangban kijelölt hallgatónak vagy 
az illető egyetemen végzett személynek kell lennie. Az újonnan megválasztott egyetemi szenátus ugyanakkor 
a törvény szerint kidolgozza és jóváhagyja a rektor kiválasztási és jóváhagyási módszertanát. 

 (3) A rektor kijelölésére kiírt versenyvizsga a (2) bekezdésben említett módszertan szerint zajlik. A 
vizsgabizottság a (2) bekezdésben említett bizottság. 

 (4) A rektori tisztség betöltésére kiírt versenyvizsgára azok a hazai és külföldi tudományos és 
akadémiai személyiségek jelentkezhetnek, akiket az újonnan megválasztott egyetemi szenátus plénuma 
meghallgatott, és pályázatukat jóváhagyta. A jóváhagyáshoz az újonnan megválasztott egyetemi szenátus 
tagjainak többségi szavazata szükséges. Az újonnan megválasztott egyetemi szenátusnak legkevesebb 2 
jelentkező pályázatát kell elfogadnia. Azok a jelentkezők, akik pályázatát az egyetemi szenátus jóváhagyta, 
részt vesznek a (3) bekezdés szerint megszervezett versenyvizsgán. 

 211. cikk – (1) A 209. cikk szerint kijelölt rektort az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter 30 
napon belül rendelettel erősíti meg tisztségében. A megerősítő rendelet kibocsátása után az új rektor hivatalos 
okiratokat, okmányokat, pénzügyi/számviteli iratokat, okleveleket és bizonyítványokat írhat alá. 

 (2) Az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter által tisztségében megerősített rektor az egyetemi 
szenátussal folytatott konzultációk nyomán kinevezi helyetteseit. A többnyelvű és multikulturális egyetemek 
legalább egyik rektorhelyettesét a rektor a nemzeti kisebbségek nyelvén működő tagozat vagy tanulmányi 
vonal tanszéke keretében tevékenykedő oktatók javaslatára nevezi ki, ha a rektor maga nem származik az 
illető nemzeti kisebbség nyelvén működő tagozatról vagy tanulmányi vonalról. Az illető tagozathoz vagy 
tanulmányi vonalhoz tartozó oktatóknak a tisztségre legkevesebb 3 személyt kell jelölniük. 
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 (3) Az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter által tisztségében megerősített rektor az egyetemi 
szenátussal menedzsment-szerződést köt, amely tartalmazza a menedzseri teljesítménykritériumokat és 
teljesítménymutatókat, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 

 (4) A dékánokat az új rektor által szervezett és az egyetemi szenátus által megerősített nyílt 
versenyvizsgával kell kiválasztani. A versenyvizsgán azok a pályázók vehetnek részt, akiket a kari tanács az 
egyetemi szenátus által kidolgozott módszertan szerint egyszerű többséggel elfogad. A kari tanácsnak meg 
kell erősítenie legkevesebb két jelentkező pályázatát. 

 (5) Az ügyvezető főigazgató akkor maradhat tisztségben, ha írásban vállalja az új rektor 
menedzsmentterve végrehajtásának támogatását. 

 (6) Az állami egyetem vezetőtanácsa a rektorból, a rektorhelyettesekből, a dékánokból, az ügyvezető 
főigazgatóból és a hallgatók képviselőjéből tevődik össze. 

 (7) A magánegyetemek vezetőtanácsának tagjait az alapítók nevezik ki. 

 212. cikk – (1) Az állami egyetem tisztségében megerősített rektora intézményi szerződést köt az 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszterrel. 

 (2) A rektort a menedzsment-szerződésben és az egyetemi chartában meghatározott feltételek között 
válthatja le az egyetemi szenátus. 

 (3) Az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminisztérium a 125. cikk feltételei között mentheti fel a 
rektort tisztségéből. 

2. SZAKASZ 

Az egyetemi szenátus, a rektor, a vezetőtanács,  
a dékán és a tanszékvezető feladatai 

 

 213. cikk – (1) Az egyetemi szenátus az egyetemi közösséget képviselő, legmagasabb tanácskozó és 
döntéshozó szerv. 

 (2) Az egyetemi szenátus feladatai az alábbiak: 

 a) garantálja az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát; 

 b) kidolgozza és az egyetemi közösséggel folytatott konzultáció nyomán elfogadja az egyetemi 
chartát; 

 c) a rektor előterjesztésére jóváhagyja az intézményfejlesztési stratégiai tervet és az operatív terveket; 

 d) a rektor előterjesztésére és a hatályos jog betartásával jóváhagyja az egyetem szervezetét és 
működését; 

 e) jóváhagyja a költségvetés-tervezetet és a költségvetési zárszámadást; 

 f) kidolgozza és jóváhagyja a Minőségbiztosítási Kódexet és az Egyetemi Etikai és Szakmai 
Deontológiai Kódexet; 

 g) a hallgatói jogok és kötelezettségek kódexének betartásával elfogadja a hallgatók jogainak és 
kötelezettségeinek egyetemi kódexét; 

 h) jóváhagyja az egyetem szervezeti és működési módszertanait és szabályzatait; 

 i) megköti a menedzsmentszerződést a rektorral; 

 j) szakbizottságai révén ellenőrzi a rektor és a vezetőtanács tevékenységét; 

 k) megerősíti a vezetőtanácsi tisztségek elfoglalására szervezett versenyvizsgák eredményeit; 

 l) jóváhagyja az oktató- és kutatószemélyzet alkalmazására szervezett versenyvizsgák módszertanát 
továbbá időszakosan felméri a humánerőforrást; 

 m) a rektor előterjesztésére, saját módszertan és a hatályos jog betartásával jóváhagyja a szakmailag 
eredménytelen személyzet szankcionálását; 
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 n) teljesít az egyetemi charta szerint rá háruló bármely más feladatot. 

 (3) Az egyetemi szenátus összetételét és létszámát az egyetemi chartában kell meghatározni oly 
módon, hogy biztosítani lehessen a döntéshozatali hatékonyságot és az egyetemi közösség megfelelő 
képviseletét. 

 (4) Az egyetemi szenátus megbízatása 4 évre szól. Az egyetemi szenátus tagjainak megbízatása 4 
évre szól, és egymás után legfeljebb kétszer újítható meg. A hallgatók esetében a megbízatási időről az 
egyetemi charta rendelkezik. 

 (5) Az egyetemi szenátus összehívható a rektor vagy a tagok legkevesebb egyharmadának kérésére.   

 (6) A rektor képviseli törvényesen az egyetemet a harmadik felekkel fennálló kapcsolatokban, és 
biztosítja az egyetem végrehajtó vezetését. A rektor az egyetem hitelutalványozója. A rektor feladatai az 
alábbiak: 

 a) a menedzsmentszerződés alapján biztosítja az egyetem menedzsmentjét és operatív vezetését; 

 b) megtárgyalja és aláírja az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal az intézményi 
szerződést; 

 c) megköti a menedzsmentszerződést az egyetemi szenátussal; 

 d) jóváhagyásra az egyetemi szenátus elé terjeszti az egyetem struktúráját és működési 
szabályozásait; 

 e) jóváhagyásra az egyetemi szenátus elé terjeszti a költségvetés-tervezetet és a költségvetési 
zárszámadást; 

 f) minden év április havában bemutatja az egyetemi szenátus előtt a 130. cikk (2) bekezdésében 
említett beszámolót. Az egyetemi szenátus a szakbizottságai által közölt vélemények alapján megerősíti az 
említett beszámolót. E dokumentumok nyilvánosak; 

 g) irányítja a vezetőtanácsot; 

 h) teljesít a menedzsmentszerződéssel, az egyetemi chartával és a hatályos joggal összhangban 
megszabott bármely más feladatot; 

 (7) A rektor megbízatása 4 évre szól. A megbízatás újabb versenyvizsga alapján egyetlen alkalommal, 
az egyetemi charta előírásaival összhangban újítható meg. Egy személy nem lehet egyazon felsőoktatási 
intézmény rektora 8 évnél hosszabb ideig, függetlenül megbízatásai időbeni eloszlásától és azok esetleges 
megszakításaitól. 

 (8) A rektorhelyettesek feladatait, mandátumuk számát és időtartamát az egyetemi charta határozza 
meg. 

 (9) A dékán képviseli a kart, és felel annak menedzsmentjéért és vezetéséért. A dékán a kar 
helyzetéről évente beszámol a kari tanácsnak. A dékán vezeti a kari tanács üléseit, és végrehajtja a rektor, a 
vezetőtanács és az egyetemi szenátus határozatait. A dékán feladatait az egyetemi chartával és a hatályos 
joggal összhangban kell meghatározni. 

 (10) A kari tanács az egyetemi kar tanácskozó és döntéshozó szerve. A kari tanács feladatai az 
alábbiak: 

 a) a dékán előterjesztésére jóváhagyja a kar struktúráját, szervezetét és működését; 

 b) jóváhagyja a kar által gondozott képzéseket; 

 c) ellenőrzi a dékán tevékenységét, és jóváhagyja annak éves beszámolóit a kar általános helyzetéről, 
a minőségbiztosításról és az egyetemi etika karon belüli betartásáról; 

 d) teljesít az egyetemi chartával megszabott vagy az egyetemi szenátus által jóváhagyott, a hatályos 
joggal összhangban álló bármely más feladatot. 
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 (11) A tanszékvezető biztosítja a tanszék menedzsmentjét és operatív vezetését. Feladatköre 
teljesítésében a tanszékvezetőt az egyetemi charta értelmében a tanszéki tanács segíti. A tanszékvezető felel a 
tanszéki tantervekért, tisztségjegyzékért, kutatás- és minőségirányításért, valamint pénzügyi menedzsmentért. 

 (12) A személyzet kiválasztása, alkalmazása, időszakos értékelése, képzése, ösztönzése és 
munkaviszonyának megszüntetése az egyetemi charta előírásai szerint a tanszékvezetőnek, a doktori iskola 
vezetőjének vagy a dékánnak a hatáskörébe tartozik. 

 (13) Az egyetem vezetőtanácsa – a rektor, illetve a magánegyetemek és a felekezeti magánegyetemek 
esetében az egyetemi chartában kijelölt más személy vezetésével – biztosítja az egyetem operatív vezetését, 
és végrehajtja az egyetemi szenátus stratégiai döntéseit. A vezetőtanács ugyanakkor: 

 a) meghatározza az intézményi költségvetés operatív tételeit; 

 b) jóváhagyja a költségvetési zárszámadást és jóváhagyja az éves pénzügyi beszámolót; 

 c) jóváhagyja az oktatói és kutatói állások betöltésére vonatkozó versenykiírást; 

 d) véleményezi az új képzések indítását, és javasolja az egyetemi szenátusnak az egyetem küldetésébe 
többé be nem illeszkedő, illetve azon képzések befejezését, amelyek akadémiai és pénzügyi szempontból 
nem hatékonyak; 

 e) jóváhagyja állami egyetemek esetében az egyetemi szenátus, míg magánegyetemek esetében az 
alapítók által meghatározott felső küszöböt meghaladó összegű pénzügyi műveleteket; 

 f) hosszú és középtávú stratégiákat, továbbá az egyetem szempontjából meghatározó ágazati 
politikákat terjeszt az egyetemi szenátus elé. 

 (14) A hallgatók legkevesebb egy képviselővel rendelkeznek az etikai bizottságban, a kollégiumi 
elhelyezéssel foglalkozó bizottságban, a minőségbiztosítási bizottságban, valamint más szociális jellegű 
bizottságokban. 

 214. cikk – (1) A rektori, rektorhelyettesi, dékáni, dékánhelyettesi, tanszékvezetői, kutatóintézet-
vezetői, tervezőegység-vezetői és termelő kisegység-vezetői tisztségek nem halmozhatók. 

 (2) Vezető beosztás megüresedése esetén legfeljebb 3 hónapon belül időközi választásokat kell tartani 
a tanszékvezető esetében, illetve nyílt versenyvizsgát kell szervezni az egyetemi chartával összhangban. 

 (3) A felsőoktatási intézmények rektorhelyetteseinek és dékánhelyetteseinek számát az egyetemi 
charta határozza meg. 

 (4) A felsőoktatási intézmények vezetőszerveinek és vezető beosztásait betöltő személyeknek a 
feladatait és hatáskörét a törvény szerint az egyetemi chartában kell meghatározni. Az egyetemi szenátus, a 
kari tanács és a tanszéki tanács a jelen lévő tagok szótöbbségével határoz, ha az ülésen részt vesz a tagok 
legkevesebb kétharmada. Az említett vezetőszervek tagjainak szavazata egyenlő súlyú. 

 (5) Az egyetem több osztályból álló ügyvezető szervét ügyvezető igazgató vezeti. Az ügyvezető 
főigazgatói tisztséget a felsőoktatási intézmény vezetőtanácsa által szervezett versenyvizsgán lehet elnyerni. 
A vizsgabizottság elnöke az intézmény rektora. A bizottságban kötelező módon részt vesz az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium egy képviselője. A versenyvizsga eredményét az egyetemi szenátus 
erősíti meg, a tisztségbe való kinevezést pedig a rektor végzi. 

 (6) A kutatóintézeteket az egyetemi chartának megfelelően igazgatók vezetik. 

 (7) Az egyetemi charta olyan tanácsadó szervekről is rendelkezhet, amelyek az egyetemen kívüli 
gazdasági, tudományos, kulturális és szakmai szféra képviselőiből és személyiségeiből tevődnek össze. 

 215. cikk – (1) A nyugdíjkorhatár elérése után tilos bármely vezető beosztás betöltése az állami, 
magán- és felekezeti magánegyetemek keretében, a jelen törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő 
mandátumok kivételével. 

 (2) A vezető beosztást elfoglaló személyek vagy a hatóságilag kinevezett köztisztviselők igényt 
tarthatnak az oktatási rendszerben elfoglalt állásuk fenntartására. 
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 (3) A vezető beosztást elfoglaló személyek vagy a hatóságilag kinevezett köztisztviselők 
mandátumuk teljesítése alatt nem tölthetik be a rektori tisztséget. 

 (4) A rektori tisztség a mandátum ideje alatt összeférhetetlen a pártvezetési tisztségekkel. 

 (5) A vezető vagy a hatóságilag kinevezett köztisztviselői beosztások halmozhatók oktatói és/vagy 
kutatói tisztségekkel. 

 

3. SZAKASZ 

Az állam szerepe a felsőoktatásban 
 

 216. cikk – (1) A felsőoktatás terén az állam feladatait a Parlament, a Kormány és az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium látja el. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium fő feladatai az alábbiak: 

 a) előterjeszti az európai felsőoktatási térség részét képező nemzeti felsőoktatás politikáit és 
stratégiáit; 

 b) kidolgozza a felsőoktatási rendszer szervezeti és működési szabályozásait; 

 c) közvetlenül vagy ilyen célból meghatalmazott szervek révén nyomon követi és ellenőrzi a 
felsőoktatási rendszer szervezeti és működési szabályozásainak betartását, az egyetemi kutatást, a 
vagyongazdálkodást, az egyetemi etikát és a felsőoktatási minőségbiztosítást; 

 d) kezeli az egyetemek időszakos értékelési és osztályozási, valamint azok képzéseinek rangsorolási 
folyamatát; 

 e) felügyeli az RMUR kezelését; 

 f) megszervezi az oklevelek és bizonyítványok hazai és európai szabályozások szerinti elismerését és 
honosítását; kidolgozza az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak, valamint a Svájci 
Államszövetségnek az egyetemein, továbbá más államok neves egyetemein szerzett oklevelek és 
bizonyítványok automatikus honosításának módszertanát egy olyan lista alapján, amelyet az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium fogad el és frissít; megszervezi az egyetemi oktatói fokozatok és a 
témavezetői minőség saját módszertan alapján való automatikus elismerését; lejben és devizában bevételezi 
az oklevél- és bizonyítvány-elismerési és -honosítási díjat, valamint a tanulmányi okiratok láttamozási díját; 

 g) az oktatási és a kutatási költségvetés részeként kidolgozza és előterjeszti a felsőoktatás 
költségvetés-tervezetét; 

 h) ellenőrzi és kezeli a felsőoktatási statisztikai referenciamutatók rendszerét és a hozzá kapcsolódó 
adatbázist a felsőoktatás nyomon követése és munkaerőpiachoz viszonyított alakulásának előrevetítése 
céljából; 

 i) támogatja a felsőoktatással kapcsolatos tanulmányokat és kutatásokat; 

 j) évente közzéteszi a felsőoktatás helyzetéről szóló beszámolót. 

 217. cikk – (1) Feladatai teljesítése céljából az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
országos szintű szakértői jegyzékeket állít össze, továbbá szakmai hírnév és erkölcsi megbecsülés szerint 
felállított tanácsadó szervekre támaszkodik, úgymint: Országos Felsőoktatási Statisztikai és Előrejelzési 
Tanács (CNSPISx)), Országos Minősítő Bizottság (CNATDCU), Országos Tudományos Kutatási Tanács 
(CNCS), Kutatási-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Testület (CCCDIx)), Országos Felsőoktatás-
finanszírozási Tanács (CNFIS), Egyetemi Könyvtárak Országos Tanácsa (CNBUx)), Egyetemi Etikai és 
                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A hivatkozott szervek román nyelvű elnevezéséből alkotott betűszók: Consiliul Naţional 
de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare 
(CCCDI), Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliul de etică şi management universitar (CEMU), 
Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), Unitatea executivă pentru 
finanţarea învăţământului superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI). 



ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 21/2013. szám. 75 

Menedzsmenttanács (CEMUx)) és Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs 
Etikai Tanács (CNECSDTIx)). E szervekben legalább egyetemi docensi, II. fokozatú tudományos munkatársi 
vagy külföldön szerzett egyenértékű címmel rendelkező oktatók és kutatók, a Román Tudományos Akadémia 
és egyes művelődési intézmények tagjai vehetnek részt, továbbá egy hallgató a CEMU-ban és az Egyetemi 
Képzések Országos Tanácsában, valamint egy hallgató megfigyelő minőségben a CNFIS-ben, illetve az 
üzleti szféra képviselői a CCCDI-ben vagy megfigyelőként a CNFIS-ben. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett tanácsok oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel 
létrehozott és annak feltételei között működő technikai titkárság szolgáltatásaiban részesülnek. 

 (3) Az (1) bekezdésben említett szakszervek létrehozásáról, szervezeti és működési szabályzatáról, 
felépítéséről és összetételéről a törvénynek megfelelően oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelet 
rendelkezik. Az említett szervek költségvetését a Felsőoktatást, Tudományos Kutatást, Fejlesztést és 
Innovációt Finanszírozó Végrehajtó Hivatalon (UEFISCDIx)) keresztül kezelik, azok pedig az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és az UEFISCDI között megkötött szerződés alapján, illetve az 
UEFISCDI által kezelt más, törvényesen létesített forrásokból jönnek létre. 

 (4) A CNCS az Országos Felsőoktatási Kutatási Tanácsnak oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel való átszervezése nyomán jön létre. 

 218. cikk – (1) Az Országos Felsőoktatási Statisztikai és Előrejelzési Tanács fő feladatai a felsőoktatás 
felügyeleti mutatóinak kidolgozása és folyamatos frissítése, valamint a felsőoktatás alakulásának a munkaerőpiac 
dinamikájához viszonyított előrejelzése. A tanács évente közzéteszi a mutatóknak megfelelő adatokat. 

 (2) Az Egyetemi Etikai és Menedzsmenttanács az egyetemi etikát érintő vitás ügyekben dönt, és 
legfontosabb feladatai: 

 a) az egyetemi etikai politikák – felsőoktatási rendszer szintjén való – végrehajtásának nyomon 
követése; 

 b) az egyetemi etikai bizottságok vizsgálata és éves beszámoló közzététele az egyetemi etikáról. A 
beszámolót nyilvánosságra kell hozni; 

 c) a jelen törvénnyel előírt kötelezettségek felsőoktatási intézmények általi megszegésének 
megállapítása; 

 d) a nyilvános dokumentumnak számító egyetemi etikai referenciakódex kidolgozása és közzététele. 
A vitás ügyekben az Egyetemi Etikai és Menedzsmenttanács az említett dokumentumban részletezett elvek 
és eljárások alapján dönt. 

 (3) Az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai Tanács a 
megfelelő magatartásról a tudományos kutatás, a technológia-fejlesztés és újítás terén tárgyú, utólagosan 
módosított és kiegészített 206/2004. számú törvényben meghatározott szervezet. 

 219. cikk – (1) A CNATDCU feladatai az alábbiak: 

 a) kidolgoz egy sor minimális és kötelező szabványt a felsőoktatási címek, a tudományos munkatársi 
fokozatok, a témavezetői minőség és a habilitációs oklevél megszerzésére. E szabványokat oktatási, kutatási, 
ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell elfogadni. A habilitációs pályázati iratcsomó CNATDCU általi 
elfogadásának minimális szabványai nem függnek a pályázó oktatói beosztásától vagy szakmai fokozatától, 
és azonosak az egyetemi tanári cím elnyeréséhez megköveteltekkel; 

 b) előterjeszti a 295. cikk (1) bekezdésében említett keretmódszertant; 

   c) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium megkeresésére vagy saját kezdeményezésre 
évente ellenőrzi az egyetemek oktatói és tudományos munkatársi állásainak betöltésére kiírt versenyvizsgák 
lebonyolítási módját. Az intézményi ellenőrzési jelentést be kell mutatni az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszternek, pontosítva az adatokon és iratokon alapuló következtetéseket; 

 d) sajátos mutatók alapján évente beszámol az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak a 
felsőoktatási didaktikai és kutatási tevékenységeket lebonyolító humánerőforrásról. E beszámoló nyilvános; 
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 e) teljesít a törvényben vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bármely más feladatot. 

 (2) A CNFIS fő feladatai az alábbiak: 

 a) előterjeszti az egyetemek finanszírozási módszertanát, valamint ciklusonként és képzésenként 
meghatározza a hallgatónkénti átlagköltséget; 

 b) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium megkeresésére vagy saját kezdeményezésre 
rendszeresen ellenőrzi az intézményfejlesztési projektek megvalósítását és az egyetemek közalapokkal való 
gazdálkodásának hatékonyságát, továbbá javaslatokat tesz az egyetemek intézményi projektek alapján 
történő kiegészítő finanszírozására; 

 c) évente beszámol az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak a felsőoktatás 
finanszírozásáról és a megkövetelt optimalizálási intézkedésekről. E beszámoló nyilvános. 

 (3) A CNCS fő feladatai az alábbiak: 

 a) meghatározza a tudományos kutatás minőségi szabványait, kritériumait és mutatóit, amelyeket az 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendelettel fogad el; 

 b) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium megkeresésére vagy saját kezdeményezésre 
időszakosan vizsgálja az egyetemeken vagy kutatóintézetekben folytatott tudományos kutatást; 

 c) kutatási programokat kezel és finanszírozásra javasolt kutatási projekteket értékel; 

 d) évente beszámol az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak a felsőoktatási 
tudományos kutatás helyzetéről és az egyetemek teljesítményéről. A beszámoló nyilvános, és közzé kell 
tenni a CNCS honlapján. 

 (4) Az Egyetemi Könyvtárak Országos Tanácsának (CNBU) feladatai között szerepel a felsőoktatási 
könyvtárhálózat irányítása, valamint fejlesztési és időszakos értékelési stratégiájának kidolgozása. 

 220. cikk – (1) A menedzseri hatékonyság, a méltányosság és a felsőoktatás munkaerőpiaci 
relevanciájának nyomon követésére a jelen törvény hatályba lépésétől számított legfeljebb 12 hónapos 
határidőn belül ki kell dolgozni egy felsőoktatási statisztikai referenciamutató-rendszert, amelyet össze kell 
hangolni a tárgyköri európai referenciamutató-rendszerekkel. 

 (2) A kormányhatározattal jóváhagyásra kerülő mutatórendszert az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium dolgozza ki, amely e tekintetben tanácskozik az Országos Felsőoktatási Statisztikai és Előrejelzési 
Tanáccsal (CNSPIS), az ARACIS-al, a CNCS-vel, a CNFIS-el, a CNATDCU-val és az Országos Képesítési 
Hatósággal. A felsőoktatás helyzetéről szóló éves beszámoló az (1) bekezdésben említett mutatókon alapul. 

 221. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a tudományos kutatás területét 
illető feladatait az Országos Tudományos Kutatási Tanácson keresztül teljesíti. 

 (2) Feladatai teljesítése során az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködik az 
Országos Rektori Tanáccsal és esetenként más hatóságokkal, hazai és nemzetközi reprezentatív szakmai és 
tudományos szervezetekkel, ágazati szakszervezetekkel és országos szinten törvényesen megalakult hallgatói 
szervezetekkel. A magán felsőoktatás képviselői szociális párbeszédpartnerek. 

 

XII. FEJEZET 

Az egyetemek finanszírozása és vagyona 
 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 222. cikk – (1) Az állami egyetemi oktatás a Kormány által évente jóváhagyott beiskolázási keret 
erejéig ingyenes, és a törvény feltételei között – tandíjköteles. 
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 (2) Az ingyenes állami egyetemi oktatásban díjköteles lehet a tanulmányok törvényben meghatározott 
időtartamának túllépése, a felvétel, a beiratkozás, az újbóli beiratkozás, valamint a tantervben 
meghatározottakat meghaladó pótvizsgázás és más ismeret-felmérési formák megismétlése. Díj számolható 
fel ugyanakkor az egyetemi szenátus által jóváhagyott módszertan szerint a tantervben nem szereplő 
tevékenységekre is. 

 (3) Az állami felsőoktatást közalapokból finanszírozzák, a következő követelményekkel összhangban: 

 a) a felsőoktatás fejlesztésének közfeladatként, míg az általánosságában vett oktatás fejlesztésének 
nemzeti prioritásként való kezelése; 

 b) a humánerőforrás felkészítését és a tudáson alapuló demokratikus társadalom polgáraiként való 
személyi fejlődést szolgáló olyan minőségű oktatás biztosítása, amely teljesíti az európai felsőoktatási térség 
szabványait; 

 c) a munkaerőpiac szükségletei szerinti humánerőforrás-fejlesztés; 

 d) a felsőoktatás, a tudományos kutatás és az egyetemi művészeti alkotóképesség fejlesztése a 
nemzetközi tudományos életbe való csúcs-beilleszkedés céljából. 

 (4) Az állami felsőoktatási intézmények költségvetési zárszámadását közzé kell tenni. 

 (5) Az állami felsőoktatás szerződés alapján és más minisztériumok hozzájárulásával (is) 
finanszírozható, az említettek igényeiknek megfelelő szakembereket felkészítő felsőoktatási intézmények 
esetében, illetve a külföldi hiteleket és segélyeket is felölelő más forrásokból. 

 (6) Az állami egyetemek valamennyi finanszírozási forrásából származó alapjai saját bevételt 
képeznek. 

 (7) Az állam támogathatja az akkreditált magán felsőoktatást. 

 (8) Az állami és a magán felsőoktatási intézmények, a hatályos joggal összhangban, hazai és külföldi 
adományokban részesülhetnek. 

 223. cikk – (1) Az állami felsőoktatási intézmények állami költségvetésből, költségvetésen kívüli 
jövedelmekből és más, törvény szerinti forrásokból finanszírozott intézményekként működnek. 

 (2) Az említett intézmények jövedelmei az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
költségvetéséből alap-, kiegészítő és pótfinanszírozásként, illetve beruházásokra szerződéses alapon kiutalt 
összegekből, pályázati úton kiutalt intézményfejlesztési alapokból, pályázati úton kiutalt inklúziós, ösztöndíj- 
és szociális ellátási alapokból, saját bevételekből, kamatokból, adományokból, szponzorálásokból, román és 
külföldi természetes és jogi személyektől beszedett díjakból és más forrásokból tevődnek össze. Ezeket a 
jövedelmeket a felsőoktatási intézmények az egyetemi autonómia szellemében az állami felsőoktatási és 
tudományos kutatási politika keretében rájuk háruló célkitűzések megvalósítására fordítják. 

 (3) A pótfinanszírozást az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium közalapokból biztosítja, 
ösztönözve azáltal az intézményi és képzési kiválóságot mind az állami, mind pedig a magánegyetemek 
körében. A pótfinanszírozást a 197. cikk a) pontjának feltételei között kell biztosítani. 

 (4) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az állami egyetemek alapfinanszírozását 
tudományterület, tanulmányi ciklus és tannyelv szerinti fejkvóta alapján kiszámított tanulmányi ösztöndíjak 
formájában biztosítja. A tanulmányi ösztöndíjakat elsőbbséggel azokra a tudományterületekre kell irányítani, 
amelyek biztosítják a társadalom fenntartható és versenyképes fejlődését, a tudományterületen belül pedig a 
minőségi ragsorolás szerint a legjobb helyet elfoglaló képzésekre, mely rangsortól függ az egyes képzésekre 
kiutalt tanulmányi ösztöndíjak száma. 

 (5) Az alapfinanszírozás többéves, azaz lefedi a teljes tanulmányi ciklust. 

 (6) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által biztosított kiegészítő finanszírozás a 
következő formákat öltheti: 

 a) elszállásolás és étkeztetés támogatása; 
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 b) felszerelésekre, egyéb beruházásokra és főjavításokra elsőbbségi rendszerben és sajátos szabályok 
alapján kiutalt alapok; 

 c) az egyetemi tudományos kutatásra kiutalt pályázati alapok. 

 (7) Az állami felsőoktatási intézmények finanszírozására az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium és az érintett felsőoktatási intézmény között megkötött szerződés alapján kerül sor, a 
következők szerint: 

 a) intézményi szerződés az alapfinanszírozásra, az ösztöndíjalapra és a hallgatók szociális ellátására, 
az intézményfejlesztési alapra és a beruházások finanszírozására; 

 b) kiegészítő szerződés a főjavítások, ellátmányozások és más beruházási költségek finanszírozására, 
valamint az elszállásolás és étkeztetés támogatására; 

 c) az intézményi és a kiegészítő szerződéseket az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, 
valamint a CNFIS rendszeresen felülvizsgálja. 

 (8) Az egyetemi tudományos kutatás finanszírozása tekintetében a tudományos kutatásról és 
technológiafejlesztésről szóló, módosításokkal és kiegészítésekkel a 324/2003. számú törvénnyel 
jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 57/2002. számú kormányrendelet, valamint a kutatás-
fejlesztés területét szabályozó rendelkezések az irányadók. 

 (9) Az ösztöndíjalapot és a hallgatók szociális ellátására szolgáló alapot a tandíjmentességet élvező, 
óralátogatásos oktatási formában részt vevő hallgatók száma függvényében kell kiutalni. 

 (10) A hallgatók teljesítmény-ösztöndíjban vagy érdemösztöndíjban, tehetséggondozási ösztöndíjban, 
valamint az alacsony jövedelmű hallgatók pénzügyi támogatására szociális ösztöndíjban részesülnek. A 
szociális ösztöndíjak legkisebb összegét a CNFIS évente javasolja, figyelembe véve, hogy annak fedeznie 
kell a minimális étkezési és szállásköltségeket. 

 (11) Az egyetemek saját, költségvetésen kívüli jövedelmeikből kiegészíthetik az ösztöndíjalapot. 

 (12) A kiegészítő és pótfinanszírozásból fedezhető költségkategóriákat és az elosztási módszertant az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium előterjesztésére, kormányhatározattal kell elfogadni a jelen 
törvény hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül. 

 (13) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal kötött intézményi szerződés révén az 
állami egyetemek rektorai közvetlenül felelnek az erőforrások elosztásáért, melynek során elsőbbséget 
élveznek a legjobb teljesítményt nyújtó tanszékek és struktúrák. 

 224. cikk – A román állam évente ösztöndíjakat nyújthat a környező országokban tartózkodó és az 
állandó külföldi lakhelyű azon román nemzetiségű személyek részére, akik romániai állami köz- és 
felsőoktatási intézményben kívánnak tanulni. 

 225. cikk – (1) A magas szintű tudományos és technológiai magiszteri és doktori képzések, a 
világnyelven való hasonló képzések, valamint a jó hírnevű külföldi egyetemekkel közösen szervezett kettős 
doktorátusok a CNFIS javaslata szerint, kedvezményes finanszírozási feltételekben részesülnek. 

 (2) Az intézményi és a kiegészítő szerződés szerinti költségvetés végrehajtása nyomán év végére 
felhasználatlanul maradt összegek, a tudományos kutatás számára szánt alapok és a költségvetésen kívüli 
bevételek továbbra is az egyetemek rendelkezésére állnak, és azokat bele kell foglalni az intézmények 
költségvetésébe a következő évi költségvetési kiutalások sérelme nélkül, és anélkül, hogy állami 
költségvetési befizetésekre kerülne sor. 

 226. cikk – (1) Az állami és a magánegyetemeknek saját vagyonuk van, amellyel a törvény szerint 
rendelkeznek. 

 (2) A saját vagyonukhoz tartozó javak felett az egyetemek dologi joggal, esetenként tulajdonjoggal 
vagy annak részjogosítványaival: használat, haszonélvezet, szolgalom és felülépítmény, haszonbérrel, 
koncesszióval, haszonkölcsönnel vagy más módon szerzett használati joggal, illetve ügykezelési joggal 
rendelkezhetnek. 
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 (3) Az egyetem vagyonához szerződésekből, megállapodásokból vagy bírói határozatokból eredő 
követelések is tartozhatnak. 

 (4) Az állami egyetemek vagyonához az állam köz- vagy magántulajdonában lévő ingó és ingatlan 
javak is tartozhatnak. 

 (5) Az állam köztulajdonában lévő javak felett az egyetemek által gyakorolt alanyi jogok törvény 
szerinti ügykezelési, használati, engedményezési vagy haszonbérleti jogok lehetnek. 

 (6) Az állam köztulajdonához tartozó javak kormányhatározattal állami magántulajdonná 
nyilváníthatók, és a törvény feltételei között átutalhatók az állami egyetemek tulajdonába. 

 (7) Az állami egyetemek a vagyonukhoz tartozó javak felett a jelen törvény hatályba lépésétől 
tulajdonjoggal rendelkeznek. Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium meghatalmazással 
rendelkezik a tulajdonjog-igazoló bizonyítványok az állami egyetemek számára – az általuk előterjesztett 
dokumentáció alapján történő – kibocsátására. 

 (8) Az állami egyetemek a (7) bekezdésben említett javak feletti tulajdonjogukat az egyetemi charta 
feltételei között és a hatályos közjog rendelkezéseivel összhangban gyakorolják. 

 (9) Az állami egyetemek ingatlanok feletti tulajdonjoga és más dologi joga a tárgyköri joganyagban 
meghatározott ingatlan-nyilvánossági eljárásnak a hatálya alá esik. 

 (10) Állami egyetem megszűnése esetén, a felszámolás után megmaradt javak az állam 
magántulajdonába kerülnek. 

 (11) A magánegyetemek a vagyonuk feletti tulajdonjog vagy más dologi jog törvény szerinti 
birtokosai. 

2. SZAKASZ 

A magán felsőoktatás és a magán felekezeti felsőoktatás  
megszervezése és működése 

 
 227. cikk – (1) A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények: 

 a) alapítványok vagy egyesületek, egyházak vagy a jelen törvény szerint ilyenként elismert más 
oktatásszolgáltatók kezdeményezésére, saját anyagi és pénzügyi erőforrásaikkal alapíthatók; 

 b) magánjogi jogi személyek. 

 (2) A magán felsőoktatási intézmények a jelen törvény előírásaival összhangban egyetemi 
autonómiával, valamint az Alkotmányban garantált magántulajdonra épülő gazdasági-pénzügyi önállósággal 
rendelkeznek. 

 (3) A magánegyetemek és a felekezeti magánegyetemek struktúráit, azok feladatait, megbízatásuk 
idejét, valamint jogállásuk más vetületeit az alapítók által véleményezett és az egyetemi szenátus által a jelen 
törvény szigorú betartásával jóváhagyott egyetemi charta határozza meg. 

     
3. SZAKASZ 

A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti  
felsőoktatási intézmények létrehozása 

 

 228. cikk – (1) A magán felsőoktatási intézményeknek és a magán felekezeti felsőoktatási 
intézményeknek teljesíteniük kell a jelen törvényben meghatározott valamennyi ideiglenes engedélyezési és 
akkreditálási eljárást. 
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 (2) A magán felsőoktatási intézményeket és a magán felekezeti felsőoktatási intézményeket az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium előterjesztésére a Kormány által kezdeményezett törvénnyel 
akkreditálják. 

 (3) Az akkreditált egyetemek számára elismerik a törvényes működési időt. 

 

4. SZAKASZ 

A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti  
felsőoktatási intézmények vagyona 

 

 229. cikk – (1) A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények 
vagyona az alapítók kezdeti hozzájárulásából és a későbbiekben szerzett vagyonból tevődik össze. 

 (2) A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények fennállásuk 
alatt a törvény szerint gazdálkodnak a rendelkezésükre bocsátott vagyonnal. 

 (3) A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények vagyonát 
érintő bármely döntést a vezetőtanácsnak kell meghoznia. 

 

5. SZAKASZ 

A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti  
felsőoktatási intézmények megszüntetése 

 

 230. cikk – (1) A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények 
megszüntetésére, feloszlatására vagy felszámolására a törvény feltételei között kerülhet sor. A magán 
felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények megszüntetését az alapítók is 
kezdeményezhetik. 

 (2) Megszüntetés, feloszlatás vagy felszámolás esetén a magán felsőoktatási intézmények és a magán 
felekezeti felsőoktatási intézmények vagyona az alapítókat illeti meg. 

 (3) A magánegyetemek megszüntetése során gondoskodni kell a hallgatók érdekeinek védelméről. 

 

6. SZAKASZ 

A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti  
felsőoktatási intézmények finanszírozása 

 

 231. cikk – A magán felsőoktatási intézmények és a magán felekezeti felsőoktatási intézmények 
finanszírozási forrásai az alábbiak: 

 a) az alapítók által befizetett összegek; 

 b) tandíjak és más iskolai díjak; 

 c) szponzorálások, adományok, ösztöndíjak és pályázaton elnyert alapok, a kutatás, fejlesztés és 
innováció eredményeinek értékesítése, valamint más törvényes források. 
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IV. CÍM 
A tanszemélyzet jogállása 

 

I. FEJEZET 

A közoktatásban tevékenykedő  
tanszemélyzet jogállása 

 

1. SZAKASZ 

Általános rendelkezések 
 

 232. cikk – A tanszemélyzet jogállása a következőket szabályozza: 

 a) a tanszemélyzet és a kisegítő tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet 
hatáskörét, felelősségeit, jogait, kötelezettségeit és az elfoglalható beosztásokat; 

 b) a tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet szakképzését és szakmai 
továbbképzését; 

 c) a tanári és kisegítő tanári állások és beosztások, valamint a vezető, irányító és ellenőrző beosztások 
elfoglalásának feltételeit és eljárását, továbbá az illető állásokból és beosztásokból való menesztés, 
nemkülönben a tanszemélyzet és a kisegítő tanszemélyzet tevékenysége beszüntetésének és nyugdíjazásának 
feltételeit és eljárását; 

 d) a normaszámítás, a kitüntetés és a szankcionálás kritériumait. 

  233. cikk – (1) A tanszemélyzet az oktatási rendszerben tevékenykedő azon személyeket öleli fel, 
akik oktatási és nevelési feladatokat teljesítenek. 

 (2) A tanszemélyzet részévé azok a személyek válhatnak, akik teljesítik a törvényben meghatározott 
tanulmányi követelményeket, teljes körű joggyakorlási képességgel rendelkeznek, a szakmai elvárásokkal 
összhangban álló, erkölcsös magatartást tanúsítanak, továbbá orvosilag és pszichológiailag alkalmasak a 
megfelelő állások betöltésére. 

 234. cikk – (1) A tanári és kisegítő tanári állások, valamint a vezető, irányító és ellenőrző beosztások 
elfoglalásának és az illető beosztásokban való megmaradásnak a feltétele egy olyan orvosi bizonyítvány 
bemutatása, amelynek sajátos nyomtatványát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az 
Egészségügyi Minisztériummal közösen dolgozott ki. A tanári állások betöltésének egészségügyi akadályait 
az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium megállapodásban 
rögzítik. 

 (2) Az alkalmassági vizsgálat igazságosságát kétségbe vonó tanszemélyzet, kisegítő tanszemélyzet, 
valamint vezető, irányító és ellenőrző személyzet munkaképességi szakértői véleményt kérhet. 

 (3) Nem foglalhatják el az (1) bekezdésben említett beosztásokat azok a személyek, akiktől jogerőre 
emelkedett büntetőhatározat ezt a jogot ideiglenesen megvonja. 

 (4) Viselkedéslélektani természetű szakmai alkalmatlanság esetén, a köz- vagy felsőoktatási 
intézmény vezetősége – a vezetőtanács hozzájárulásával – újbóli teljes körű orvosi kivizsgálást kérhet. Ez a 
rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó a vezető, irányító és ellenőrző beosztások, valamint a tanügyhöz 
kapcsolódó intézmények személyzete vonatkozásában is. 

 (5) Nem foglalhatnak el tanári állást, valamint vezető, irányító és ellenőrző beosztást a tanügyben 
azok a személyek, akik a tanügyi tisztségekkel összeférhetetlen tevékenységet folytatnak, úgymint: 

 a) bármilyen kereskedelmi tevékenység az oktatási intézményben vagy annak szomszédságában; 

 b) illetlen vagy pornográf tartalmú írott vagy audiovizuális termékek forgalmazása; 
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 c) kéjelgést vagy az emberi test illetlen módon való kitárulkozását feltételező tevékenységek 
nyilvános gyakorlása. 

 235. cikk – A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági oktatási intézmények esetében a 
következőket kell figyelembe venni: 

 a) a jelen törvény előírásait saját rendeletekkel, szabályzatokkal és utasításokkal kell hozzáigazítani a 
katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági oktatás sajátosságaihoz; 

 b) a katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági, valamint a civil tanszemélyzet a jelen 
törvényben meghatározott személyzetből és a katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági 
kiképzőtisztek testületéből tevődik össze; 

 c) a katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági tanszemélyzet a jelen törvényből és a 
szolgálatot teljesítő katona, illetve a külön jogállású köztisztviselő minőségéből eredő jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik; 

 d) a katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági kiképzőtisztek testületéhez tartozó 
beosztások elfoglalásának feltételeit, valamint a munkanormát, a hatáskört és a felelősségeket saját 
utasításokkal kell meghatározni; 

 e) a tanszemélyzet továbbképzése tekintetében a jelen törvény előírásai, valamint a sajátos katonai, 
hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági szabályozások az irányadók; 

 f) a katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági kiképzőtisztek testületéhez tartozót is 
magában foglaló tanszemélyzet a jelen törvény feltételei között végleges tanügyi kinevezést és tanári 
fokozatokat szerezhet. 

2. SZAKASZ 

Szakképzés és szakmai továbbképzés. 
A pedagógusi életpálya 

 

 236. cikk – (1) A közoktatásban való tanári állások betöltésének feltételét képező szakképzés a 
következőket foglalja magában: 

 a) törvény szerint akkreditált elméleti egyetemi alapképzés a megfelelő szakosításban; 

 b) 2 éves tanári magiszteri képzés; 

 c) egy tanév gyakorlat közoktatási intézményben egy mentortanár irányítása alatt. 

 (2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a bölcsődei nevelésben foglalkoztatott személyzet 
szakképzését tanítóképzők biztosítják. 

 (3) Annak érdekében, hogy más szakosítást szerezhessenek, az egyetemi alapképzést sikeresen 
elvégzőknek egy, legkevesebb 90 kreditpontos modult kell teljesíteniük, amelynek keretében az egyetemi 
oklevélben szereplő szakosítást magában foglaló fő tudományág valamely területének oktatására 
kompetenciákat szerezhetnek. Ez a modul elvégezhető a tanári magiszteri képzéssel egyidejűleg vagy annak 
elvégzése után. 

 237. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, főfinanszírozó minőségében, a 
rendszerben jelentkező képzési szükségletek elemzése alapján meghatározza a tanszemélyzet elméleti 
szakképzésének tantervi koordinátáit és a megfelelő képzéseket. 

 (2) Az elméleti szakképzések és a pszicho-pedagógiai képzések akkreditálásáról és rendszeres 
értékeléséről az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az ARACIS-on vagy más engedélyezett 
szervezeten keresztül, a törvénynek megfelelően gondoskodik. 

 238. cikk – (1) A tanári szakmát választó egyetemi hallgatók és felsőfokú végzettek 2 éves tanári 
magiszteri képzésen kötelesek részt venni. 
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 (2) A tanári magiszteri képzéseket a tanári állásokra jellemző szakmai szabványok alapján kell 
kidolgozni, azokat az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium hagyja jóvá és a törvény szerint kell 
akkreditálni. 

 (3) Egy közintézmény keretében az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által akkreditált 
tanári magiszteri képzésen részt vevő hallgatók állami költségvetésből finanszírozott tanulmányi 
ösztöndíjakban részesülhetnek. 

 (4) Az állami költségvetésből nyújtott ösztöndíj összege megegyezik egy pályakezdő tanár nettó 
bérével. 

 (5) Az állami költségvetésből nyújtott ösztöndíjak odaítélési kritériumait az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium határozza meg. 

 (6) A tanári magiszteri képzés végzősei számára tanári magiszteri oklevelet állítanak ki az egyetemi 
alapképzés szakterületén. 

 (7) Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon való egyetemi alapképzés tanterveit az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által meghatározott szakmai szabványok alapján kell kidolgozni. 

 239. cikk – (1) A 236. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett gyakorlati évre való 
beiratkozáshoz meg kell szerezni az egyetemi oklevelet és a tanári magiszteri oklevelet. 

 (2) A tanári magiszteri képzés gyakorlati összetevőjének teljesítése érdekében, a tanári képzést 
biztosító oktatási intézmények és a tanfelügyelőségek között – az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel meghatározott feltételek szerint – megkötött keret-megállapodásokkal állandó iskolahálózatot kell 
kiépíteni. 

 (3) A tanári képzést biztosító oktatási intézmények az említett keret-megállapodások alapján 1 – 4 
tanévre szóló együttműködési szerződést kötnek a (2) bekezdésben említett hálózathoz tartozó közoktatási 
intézményekkel, amelyben meghatározzák a gyakorlati felkészülés megszervezési és lebonyolítási feltételeit. 

 (4) A tanári képzést biztosító oktatási intézmények független partneri kapcsolatokat alakíthatnak ki 
tárgyköri szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, azaz tanácsadó központokkal, tanulóklubokkal, 
gyermekpalotákkal, logopédiai központokkal és nem-kormányzati szervezetekkel. 

 (5) A tanári magiszteri képzés gyakorlati összetevője az Európai Unió tanári képzési programjainak 
egyike keretében külföldön is teljesíthető, amelyet Europass mobilitási igazolvánnyal ismernek el. 

 240. cikk – (1) Az egy tanéves gyakorlati időszakra tanári állás az alábbiak szerint foglalható el: 

 a) betöltetlen/fenntartott tanári állásra való versenyvizsga; 

 b) a megyei tanfelügyelőség/Bukarest Főváros Tanfelügyelősége általi beosztás a versenyvizsga 
nyomán betöltetlenül maradt állásokra. 

 (2) Az egy tanéves gyakorlati időszakot teljesítő személyek tekintetében, az ideiglenesen elfoglalt 
beosztásnak megfelelően, a jelen törvény valamennyi előírása, valamint a hatályos jog minden további 
releváns rendelkezése alkalmazandó. 

 241. cikk – (1) A tanügyben való országos véglegesítő vizsgát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium szervezi meg egy, a tárcavezető rendeletével jóváhagyott módszertannak megfelelően, és 
az a következőkből tevődik össze: 

 a) első, kizáró jellegű szakasz – amelyet a tanfelügyelőségek bonyolítanak le az egy tanéves 
gyakorlati időszak során, és amely a szakmai tevékenységnek a közoktatási intézmény szintjén való 
kiértékeléséből, a személyi szakmai dosszié megvizsgálásából és legkevesebb két óralátogatásból áll; 

 b) második, záró szakasz – amelyre az egy tanéves gyakorlati időszak teljesítése után kerül sor, és 
amely egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által jóváhagyott tematika és irodalom 
alapján megszervezett írásbeli vizsgából áll. 

 (2) A sikeres véglegesítő vizsgát tevő pedagógusok a közoktatásban véglegesített tanári címet 
szereznek. 
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 (3) A sikeres véglegesítő vizsgát tevő, meghatározott időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott 
tanárok számára az illető közoktatási intézmény vezetőtanácsának határozatával biztosítani lehet az elfoglalt 
állásban való folytonosságot. 

 (4) A sikertelen véglegesítő vizsgát tevő személyek legfeljebb két további ilyen vizsgára 
jelentkezhetnek, mely esetben a vizsga előtt minden alkalommal újból teljesíteniük kell az egy tanéves 
gyakorlati időszakot. 

 (5) Az egy tanéves gyakorlati időszak és a véglegesítő vizsga a törvény feltételei között az első 
gyakorlati időszak kezdetétől számított legfeljebb 5 év alatt teljesíthetők. 

 (6) A véglegesítő vizsgát a jelen cikk feltételei között nem teljesítő személyek csupán meghatározott 
időre, pályakezdő tanárként foglalkoztathatók a nemzeti közoktatási rendszerben. 

 242. cikk – (1) A pedagógusok továbbképzése magában foglalja a szakmai fejlődést és a pályán való 
előrehaladást. 

 (2) A pályán való előrehaladás a II. és I. tanári fokozat megszerzésével lehetséges, amelyek 
különböző kompetenciaszinteket elismerő vizsgák. 

 (3) A tanári fokozatok megszerzését célzó vizsgák részeit, tematikáját és irodalmát, valamint 
megszervezési és lebonyolítási eljárását az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium módszertanban 
rögzíti. 

 (4) A II. tanári fokozat a tanügyi véglegesítéstől számított legkevesebb 4 éves oktatói régiséggel 
rendelkező tanárok számára elérhető, ha sikeresen teljesítik az alábbi vizsgarészeket: 

 a) egy speciális iskolai szakellenőrzés, amelyet a négy év során legkevesebb két iskolai 
szakellenőrzés előz meg; 

 b) egy interdiszciplináris jellegű és kreativitást mérő szakmódszertani teszt, amelyet az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által jóváhagyott tematika és irodalom alapján minden szakosítás 
tekintetében külön dolgoznak ki; 

 c) egy szóbeli pedagógiai szakvizsga, amelyet az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
által jóváhagyott tanterv alapján szerveznek, és amely neveléspszichológiai és nevelésszociológiai elemeket 
is tartalmaz. 

 (5) Az I. tanári fokozat a II. fokozat megszerzésétől számított legkevesebb 4 éves oktatói régiséggel 
rendelkező tanárok számára elérhető, ha sikeresen teljesítik az alábbi vizsgarészeket: 

 a) egy felvételi kollokvium az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által szakosítások 
szerint külön jóváhagyott tematika és irodalom alapján; 

 b) egy speciális iskolai szakellenőrzés, amelyet a négy év során legkevesebb két iskolai 
szakellenőrzés előz meg, és amelyek mindegyikén maximális osztályzatot kell szerezni; 

 c) egy tudományos-módszertani dolgozat elkészítése a tárgyköri hatáskörrel rendelkező intézmény 
által kinevezett tudományos vezető irányításával; 

 d) a tudományos-módszertani dolgozat megvédése az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium módszertana szerint felállított bizottság előtt. 

 (6) Sikertelen fokozati vizsga esetén, az I. fokozat, illetőleg a II. fokozat megszerzését célzó vizsgára 
legkevesebb 2 tanév elteltével lehet újból jelentkezni. 

 (7) A tanári képzési feltételeknek eleget tevő, közoktatásban tevékenykedő pedagógusok, akik doktori 
címet szereztek, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint I. 
tanári fokozatban részesülnek. 

 (8) A véglegesítő vagy a II. fokozati vizsgán 10-es átlagosztályzatot szerző tanárok a jelen törvényben 
meghatározotthoz képest egy évvel korábban jelentkezhetnek esetenként a II. vagy az I. fokozat megszerzését 
célzó vizsgára. 
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 (9) Amennyiben egy tanár két vagy több szakosítással rendelkezik, és azok bármelyikében tanügyi 
véglegesítést, valamint II. vagy I. fokozatot szerzett, azokat el kell ismerni a tanulmányokkal szerzett 
valamennyi szakosítás vonatkozásában. 

 (10) A tanári fokozatokat oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell megadni. 

 243. cikk – (1) Az oktatói és menedzseri tevékenységükben rendkívül eredményes, I. tanári fokozattal 
rendelkező tanárok az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint 
odaítélt kiváló oktatói címet szerezhetnek a közoktatási rendszerben. 

 (2) A kiváló oktatói címet elnyerő személy a következőkben részesül: 

 a) elsőbbségben a tanári állás áthelyezéssel való elfoglalásakor, ha abban az érintett közoktatási 
intézmények egyetértettek; 

 b) mentortanári minőségben a tanszemélyzet továbbképzése során; 

 c) elsőbbségben a tanári állás elfoglalásakor azonos átlagosztályzat esetén; 

 d) éves pénzjutalomban az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kezdeményezett 
országos programok számára kiutalt alapokból; 

 e) tanfelügyelőségi megbízásban az előbbi terepfeladatainak megoldására. 

 244. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a nemzeti stratégiákkal és 
politikákkal összhangban meghatározza a közoktatási rendszerben tevékenykedő tanszemélyzet 
továbbképzésének célkitűzéseit és összehangolja a továbbképzési folyamatot. 

 (2) A közoktatási intézmények szükségleteik alapján meghatározzák saját alkalmazottjaik 
továbbképzésének célkitűzéseit, ideértve az esetleges szakmai átképzést is. 

 (3) A képzésszolgáltatók és az általuk kínált képzések akkreditálásáról és időszakos értékeléséről, 
valamint a továbbképzés megszervezési és lebonyolítási keret-módszertanáról az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium szakosztályai gondoskodnak. 

 (4) A pedagógusházak a tanszemélyzet és a kisegítő tanszemélyzet szolgálatában álló nevelési és 
menedzseri tanácsadó és erőforrásközpontok, amelyek képzésszolgáltatókként akkreditálhatók. 

 (5) A tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet szakmai továbbképzése és 
átképzése a pedagógusi szakma szabványaira, minőségi szabványokra és szakmai kompetenciákra épül, 
általános céljai pedig az alábbiak: 

 a) az elfoglalt tanári állásnak megfelelő szakterületen, valamint a pszichopedagógia és a módszertan 
területén szerzett kompetenciák frissítése és fejlesztése; 

 b) a pedagógusi pályán való előrehaladást szolgáló kompetenciák fejlesztése a tanári fokozatokra való 
felkészítési és azok megszerzési rendszere révén; 

 c) vezetői, irányítási és ellenőrzési kompetenciák megszerzése vagy fejlesztése; 

 d) új kompetenciák megszerzése átképzés révén, új szakosítások megszerzése és/vagy az alapképzés 
alapján elfoglalttól eltérő, új oktatói beosztások elfoglalása céljából; 

 e) olyan kiegészítő kompetenciák megszerzése, amelyek kiszélesítik a folyó tevékenység keretében 
végzett feladatok körét, úgymint számítógépes oktatás, idegen nyelvű oktatás, tanulási tanácsadás és 
pályaorientáció, felnőttoktatás és egyebek; 

 f) a társadalmi és a pedagógiai környezettel való együttműködésre és kommunikációra, a szakmai 
csoportok stratégiai teljesítményének megszervezésében, irányításában és javításában való 
felelősségvállalásra, önkontrollra és önreflexióra irányuló transzverzális kompetenciák fejlesztése és 
bővítése. 

 (6) Az említett kompetenciák leírását, valamint azok felmérését és igazolását a szakmai 
kreditrendszer keretében a tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet szakmai 
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továbbképzésének módszertana részletezi, amelyet az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendelettel 
hagy jóvá. 

 245. cikk – (1) A tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet számára a 
szakmai továbbképzés egyaránt jog és kötelesség. 

 (2) A szakmai továbbképzés megszervezését, lebonyolítását, értékelését és finanszírozását oktatási, 
kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel jóváhagyott módszertan határozza meg. 

 (3) A tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet továbbképzését az oktatás és 
szakképzés fejlődése, ideértve a nemzeti alaptantervet is, valamint a személyes érdekeltségek és fejlődési 
igények függvényében kell megszervezni. 

 (4) Az aktuális szakosítástól eltérő tanári szakosítás megfelelő tanulmányokkal való megszerzése 
továbbképzésnek minősül. 

 (5) Egy vagy több szakosítás mellett, a pedagógusok kormányhatározattal megszabott képzésekkel 
oktatói kompetenciákat szerezhetnek az alapképzéssel azonos tudományághoz tartozó más 
tudományterületen. 

 (6) A közoktatásban tevékenykedő tanszemélyzetnek, valamint a vezető, irányító és ellenőrző 
személyzetnek rendszeresen részt kell vennie továbbképzési programokon, annak érdekében, hogy a sikeres 
véglegesítő vizsgától számított minden 5 egymást követő éves időszakban legkevesebb 90 szakmai 
kreditpontot szerezzen. 

 (7) A szakmai átképzések a felsőoktatási intézmények feladatkörébe tartoznak, és sajátos módszertan 
alapján zajlanak. 

 (8) A tanszemélyzet, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzet által különböző 
továbbképzési programok és formák keretében megszerzett kompetenciák felmérésére és megerősítésére a 
szakmai kreditpontok gyűjtési, elismerési és átszámítási rendszere alapján kerül sor, amelyet az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium dolgoz ki, és tárcavezetői rendelettel hagynak jóvá. 

 246. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozza az oktatási 
menedzserek országos testületét, amelynek tagjait pályázat alapján választják ki a legkevesebb 60 
kreditpontos akkreditált oktatásmenedzsment-képzés sikeres elvégzését igazoló pedagógusok sorából. 

 (2) A kiválasztás eljárását és a pályázati feltételeket oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel jóváhagyott módszertan határozza meg. 

 (3) A közoktatási intézményekben és a tanfelügyelőségek keretében vezető, irányító és ellenőrző 
beosztást csupán azok a pedagógusok foglalhatnak el, akik tagjai az oktatási menedzserek országos 
testületének. 

3. SZAKASZ 

Az oktatói és oktatáskisegítő beosztások. 
Betöltési feltételek 

 

 247. cikk – Az oktatói beosztások az alábbiak: 

 a) a bölcsődei nevelésben: gyermekgondozó – egy-egy állás normázandó minden egyes 
gyermekcsoportra; a napköziotthonos vagy bentlakásos intézmények esetében a tanszemélyzet váltások 
szerint beosztva  normázandó; 

 b) az óvodai oktatásban: óvodai tanár – egy-egy állás normázandó minden egyes gyermekcsoportra; a 
napköziotthonos vagy bentlakásos intézmények esetében a tanszemélyzetet váltások szerint beosztva 
normázandó; 

 c) az elemi oktatásban: elemi iskolai tanár – egy-egy állás normázandó minden osztályra; 

 d) az általános és középiskolai oktatásban: tanár; 
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 e) az alternatív óvodai és elemi oktatásban az oktatói állások számát az egyes oktatási alternatívák 
sajátosságai szerint csoportonként vagy osztályonként kell meghatározni; 

 f) a speciális oktatásban és a komplex szakvéleményező bizottságokban: fejlesztő pedagógus, 
pszichopedagógus tanár, iskolai pszichológus tanár, logopédus tanár, pszichológus, pszichopedagógus, 
logopédus, pszichodiagnosztikai tanár és gyógytornász – egy állás minden csoportra/osztályra; tanár, 
speciális oktatótanár; 

 g) a pszichopedagógiai központokban és rendelőkben: pszichopedagógus tanár, pszichológus tanár, 
szociológus tanár, logopédus tanár, iskolai tanácsadó; 

 h) az iskolaközi logopédiai központokban és iskolai rendelőkben: speciális pszichopedagógiai, 
pszichológiai vagy pedagógiai képesítéssel rendelkező logopédus tanár; 

 i) a pedagógusházakban: módszertanos tanár, vendégtanár, képző, továbbképzési mentor; 

 j) az iskolai sportklubokban: tanár, edző, edzőtanár; 

 k) az iskolán kívüli tevékenységekre: tanár; 

 l) a közoktatási intézményekben, a tanárképzésre és a szakmai beilleszkedés elősegítésére: mentortanár; 

 m) a dokumentációs és információs központokban: dokumentátor tanár; 

 n) a társult tanszemélyzetet a főállásban más iskolában tevékenykedő tanszemélyzet, az órabéres 
rendszerben fizetett nyugdíjas tanszemélyzet és a szakterületen tekintélynek számító szakemberek alkotják. 
A társult tanszemélyzetet figyelembe kell venni az engedélyezési vagy akkreditálási szabványok 
teljesítésének megállapításakor. 

 248. cikk – (1) Az oktatói beosztások elfoglalásához egy tanéves gyakorlatot kell teljesíteni egy 
közoktatási intézmény keretében a tanulmányoknak megfelelő oktatói beosztásban, egy mentortanár 
irányítása alatt, és egyidejűleg teljesíteni kell az alábbi minimális tanulmányi követelményeket: 

 a) az állás szakjának megfelelő egyetemi alapképzés; 

 b) 2 éves tanári magiszteri képzés. 

 (2) Az oktatói beosztások elfoglalásához szükséges gyakorlat teljesítése érdekében, a megyei 
tanfelügyelőségek/Bukarest Főváros Tanfelügyelősége szintjén egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint meg kell alakítani a mentortanárok testületét. 

 (3) A nevelői/óvónői, tanítói/tanítónői, mesteri és edzői beosztásban tevékenykedő azon személyek 
számára, akik formális, nem-formális vagy informális környezetben a jelen törvény hatályba lépéséig 
megfelelő szakmai kompetenciákat szereztek, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által 
kidolgozott képzés-elismerési módszertan alapján elismerhető az óvodai tanári, elemi iskolai tanári, illetőleg 
az edzőtanári beosztás elfoglalásához szükséges feltétel teljesítése. 

 (4) A tanítóképző gimnáziumok, felsőfokú pedagógiai technikumok, tanítóképző főiskolák vagy más 
egyenértékű iskolák óvodai és elemi oktatásban tevékenykedő azon végzettjei számára, akik a jelen törvény 
hatályba lépéséig egyetemi alapképzést szereztek, teljesítettnek tekintendő az óvodai tanári, illetőleg az elemi 
iskolai tanári beosztás elfoglalásához szükséges feltétel. 

 (5) A speciális oktatásban való oktatói beosztások elfoglalásához megfelelően teljesíteni kell az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételeket, a pszichopedagógiaitól eltérő szakosítások esetében pedig 
megkövetelt még egy, az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével meghatározott feltételek 
között teljesített, elméleti és gyakorlati összetevőből álló, elismert speciális oktatási gyakorlat. 

 (6) A sportiskolák, gyermekpaloták és tanulóklubok keretében való edzői beosztás elfoglalásához 
középiskolai tanulmányok, valamint sportiskolai, technikumi vagy felsőfokú szaktanulmányok szükségesek a 
megfelelő sportágban. 

 249. cikk – Az oktatáskisegítő beosztások az alábbiak: 

 a) könyvtáros, dokumentátor, szerkesztő; 
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 b) informatikus; 

 c) laboráns; 

 d) technikus; 

 e) iskolai pedagógus; 

 f) iskolán kívüli tevékenységeket vezető oktató; 

 g) szociális gondozó; 

 h) magántanító/magántanár; 

 i) iskolai közvetítő; 

 j) titkár; 

 k) pénzügyi szakértő (könyvelő); 

 l) szabadidő-szervező; 

 m) vagyonkezelő. 

 250. cikk – Az oktatáskisegítő beosztások elfoglalásához a következő tanulmányi követelményeknek 
kell eleget tenni: 

 a) a könyvtáros, dokumentátor és szerkesztő beosztás esetében – okleveles könyvtárosi 
szaktanulmányok, illetve olyan oktatási intézmény által biztosított tanulmányok, amelynek végzősei 
könyvtárosi szaktantárgyakat is tanultak; könyvtárosi, dokumentátori és szerkesztői beosztásban 
elhelyezkedhetnek a felsőfokú technikumi vagy középiskolai tanulmányokkal  könyvtárosi oklevelet szerzők, 
illetve más oktatási intézmények végzősei is, akik a tanulmányi éveik alatt könyvtárosi szaktantárgyakat 
tanultak; meghatározott időre könyvtárosi, dokumentátori és szerkesztői beosztásban elhelyezkedhetnek más 
felsőfokú, technikumi vagy középiskolai tanulmányokkal rendelkező, okleveles személyek is, ha részt vettek 
egy kezdőknek szánt tárgyköri képzésen; 

 b) az informatikus beosztás esetében – oklevéllel bizonyított tárgyköri felsőfokú vagy középiskolai 
tanulmányok; 

 c) a laboráns beosztás esetében – oklevéllel bizonyított tárgyköri felsőfokú, technikumi vagy 
középiskolai tanulmányok; 

 d) a technikus beosztás esetében – technikumi vagy középiskolai szaktanulmányok/oklevéllel 
bizonyított szakirányú technikumi vagy középiskolai tanulmányok, amelyeket egy kezdőknek szánt tárgyköri 
képzés követ, az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel meghatározott feltételek között;  

 e) az iskolai pedagógus beosztás esetében – érettségi oklevéllel bizonyított középiskolai tanulmányok; 

 f) az iskolán kívüli tevékenységeket szervező oktató – oklevéllel bizonyított felsőfokú 
szaktanulmányok, felsőfokú technikumi szaktanulmányok, tanítóképző iskolai vagy azzal egyenértékű 
tanulmányok, illetve más középiskolai tanulmányok, amelyeket egy tárgyköri szakképzési tanfolyam követ; 

 g) a szociális gondozó beosztás esetében – oklevéllel bizonyított egyetemi vagy főiskolai 
szaktanulmányok, illetve egészségügyi vagy gyermekgondozói technikumi tanulmányok; 

 h) a magántanító/magántanár beosztás esetében – oklevéllel bizonyított egyetemi, főiskolai vagy 
középiskolai szaktanulmányok; 

 i) az iskolai közvetítő beosztás esetében – oklevéllel bizonyított szociális gondozói egyetemi 
alapképzés, érettségi oklevéllel bizonyított pedagógiai középfokú tanulmányok iskolai közvetítő szakon, 
illetve bármilyen más szakosítású, érettségi oklevéllel bizonyított középfokú tanulmányok, amelyeket egy, az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által elismert iskolai közvetítői szaktanfolyam követ; 

 j) a titkári beosztás esetében – felsőfokú tanulmányok, érettségi oklevéllel bizonyított középfokú 
tanulmányok vagy titkársági szakosítású felsőfokú technikumi tanulmányok; 

 k) a pénzügyi szakértői beosztás esetében –a könyvelői, főkönyvelői tisztség betöltéséhez a hatályos 
jogban megkövetelt feltételek teljesítése; 
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 l) a vagyonkezelői beosztás esetében – a mérnöki/almérnöki, közgazdászi tisztség betöltéséhez a 
hatályos jogban megkövetelt feltételek teljesítése. 

 251. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium meghatalmazással rendelkezik, 
hogy az oktatás fejlődése függvényében, a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Védelmi Minisztériummal 
együttműködésben, új oktatói és oktatáskisegítő beosztásokat határozzon meg és szabályozzon. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett új beosztások normáját az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium határozza meg. 

 252. cikk – (1) A közoktatási rendszer főállású tanszemélyzete a jelen törvény hatályba lépésekor 
megőrzi a főállásba való kinevezésre szervezett egységes országos vizsgán szerzett jogait. 

 (2) A kormányzati kinevezéssel vagy más törvényes módon főállásúvá vált közoktatási tanszemélyzet 
ugyanazon jogokban részesül, mint a főállásba való kinevezésre szervezett egységes országos vizsgán 
főállásúvá vált tanszemélyzet. 

 (3) Amennyiben személyzeti megszorításokra kerül sor, a közoktatási rendszer főállású 
tanszemélyzete a következő kedvezményekben részesülhet: 

 a) közoktatási intézmények közötti, elfogadott áthelyezések; 

 b) üres állásokba való kinevezések, amelyeket a megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Főváros 
Tanfelügyelősége végeznek minden év november 15-ig, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
által kidolgozott módszertan alapján. 

 (4) Személyzeti megszorítások lehetnek az alábbiak: 

 a) azok a helyzetek, amelyekben az oktatói állás/norma nem illeszkedik be az óvodások és tanulók 
létszáma szerinti törvényes normarendszerbe; 

 b) azok a helyzetek, amelyekben az óraszám fél norma alá süllyed anélkül, hogy azt ki lehetne 
egészíteni az illető vagy a közelben található más közoktatási intézményben. 

 253. cikk – A jelen törvény hatályba lépése előtti három évben a főállásba való kinevezésre szervezett 
egységes országos vizsgán részt vett, nem főállású, de képzett tanárok, akik a vizsgán elérték legkevesebb a 
7-es osztályzatot, és elfoglaltak egy tanári állást, az illető iskola főállású tanáraivá válnak, ha: 

 a) az állás életképessége bizonyított; 

 b) az iskola vezetőtanácsa hozzájárul. 

  

4. SZAKASZ 

A tanszemélyzet alkalmazásának lehetőségei 
 

 254. cikk – (1) A közoktatási intézményekben vagy az iskolai konzorciumokban, a törvény feltételei 
között, meghatározatlan, illetve meghosszabbítási lehetőséggel legfeljebb egy éves meghatározott időszakra 
szóló egyéni munkaszerződéssel, valamint órabéres rendszerben alkalmazható tanszemélyzet. 

 (2) A közoktatási intézményekben vagy az iskolai konzorciumokban a tanári állásokat a tanulmányi 
csoportokra vonatkozó hatályos szabályozások alapján kell kialakítani. 

 (3) Az állami és magán közoktatásban a tanári állásokat a jogi személyiséggel rendelkező közoktatási 
intézmény szintjén – az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott keretmódszertan 
szerint – megszervezett versenyvizsgával lehet elfoglalni. 

 (4) A tanári állások megüresedettnek nyilvánításával, az állásokra szervezendő versenyvizsgával és a 
tanszemélyzet alkalmazásával kapcsolatos döntéseket a közoktatási intézmény szintjén a vezetőtanács hozza 
meg, az igazgató előterjesztésére, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott 
módszertan alapján. 
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 (5) A közoktatási intézmény vezetőtanácsa határozza meg a betölthető tanári állásokat, valamint azok 
rendszerét, azaz betöltetlen vagy fenntartott, valamint azok elfoglalásának feltételeit és módját. 

 (6) A tanfelügyelőség megvizsgálja, a közoktatási intézményekkel együttműködésben kiigazítja és 
véleményezi a betöltetlen/fenntartott állásokból összeállított kínálatot. 

 (7) A tanári állások jegyzékét az azok betöltésére irányuló kiválasztási és alkalmazási eljárások 
folyamatba helyezése előtt legkevesebb 30 nappal ki kell függeszteni a tanfelügyelőségek székhelyén és az 
illető közoktatási intézményeknél, továbbá közzé kell tenni az említettek honlapján. 

 (8) A (3) bekezdésben említett versenyvizsga a következőkből áll: 

 a) gyakorlati vizsga vagy speciális szakellenőrzés, valamint szakmódszertani írásbeli vizsga a 
tanszemélyzet egyéni munkaszerződéssel való alkalmazásakor; 

 b) szakmai önéletrajz bemutatása és állásinterjú a társult és nyugdíjas tanszemélyzet órabéres 
rendszerben való alkalmazásakor. 

 (9) A közoktatási intézmények egyénileg, iskolai konzorciumok, illetve helyi vagy megyei szintű 
ideiglenes társulások keretében szervezik meg a versenyvizsgát, az állások (5) bekezdés szerinti rendszerének 
megfelelően. 

 (10) A vizsgabizottságot a közoktatási intézmény vezetőtanácsa hagyja jóvá. A pedagógusokból álló 
vizsgabizottságban kötelező módon részt vesz a megyei tanfelügyelőség képviselője is. Amennyiben a 
versenyvizsgára iskolai konzorciumok, illetve helyi vagy megyei szintű ideiglenes társulások keretében kerül 
sor, a vizsgabizottságot az azokban részt vevő közoktatási intézmények vezetőtanácsai erősítik meg. 

 (11) Az állami közoktatásban a tanári állások elfoglalására kiírt versenyvizsgát a szervező közoktatási 
intézmény vezetőtanácsa nyilvánítja érvényesnek. 

 (12) A magánoktatásban a versenyvizsgákat a magán közoktatási intézmény vezetősége nyilvánítja 
érvényesnek, biztosítva az állások elfoglalását, és írásban közölve mindezeket a tanfelügyelőséggel. 

 (13) A tanügyi véglegesítést szerzett azon tanárok, akik a közoktatási intézmény vezetősége által a 
megfelelő módszertan szerint érvényesnek nyilvánított versenyvizsgán betöltetlen tanári állást foglaltak el, 
főállású tanárokká válnak. A közoktatási intézmény igazgatója az említettekkel meghatározatlan időre szóló 
egyéni munkaszerződést köt. 

 (14) A tanügyi véglegesítéssel nem rendelkező, pályakezdő tanárokkal, akik a közoktatási intézmény 
vezetősége által a megfelelő módszertan szerint érvényesnek nyilvánított versenyvizsgán betöltetlen tanári 
állást foglaltak el, az iskola igazgatója legfeljebb egy tanévre szóló egyéni munkaszerződést köt. 
Amennyiben az említettek sikeres véglegesítő vizsgát tesznek, a vezetőtanács dönthet egyéni 
munkaszerződésük meghatározottról meghatározatlan idejűre való módosításáról. 

 (15) A közoktatási intézmény vezetősége által a megfelelő módszertan szerint érvényesnek 
nyilvánított versenyvizsgán fenntartott tanári állást elfoglaló pályázókkal a közoktatási intézmény igazgatója 
legfeljebb egy tanévre, illetőleg a főállású pedagógus visszatértéig szóló munkaszerződést köt. A közoktatási 
intézmény vezetőtanácsa dönthet a munkaszerződés következő tanévre való meghosszabbítása mellett is, ha 
az állás fenntartott marad. 

 (16) A közoktatási intézmények igazgatói írásban tájékoztatják a tanfelügyelőséget a versenyvizsga 
nyomán kiválasztott, valamint a versenyvizsgán részt vevő és be nem osztott pályázók alkalmazásának 
helyzetéről, továbbá a közoktatási intézmény vagy az iskolai konzorcium szintjén szervezett versenyvizsga 
nyomán betöltetlenül maradt állásokról és a lefödetlen órákról. 

 (17) A tanfelügyelőség megyei szinten összesíti a betöltetlen állásokat és a lefödetlen órákat, 
amelyeket a következő sorrend szerint osztanak le: 

 a) egy közoktatási intézményben főállásúként tevékenykedő tanároknak, az oktatási norma 
kiegészítésére; 

 b) a gyakorlati időszakot teljesítő pályakezdő tanároknak; 
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 c) a közoktatási intézmény vagy az iskolai konzorcium szintjén szervezett versenyvizsga nyomán be 
nem osztott pályázóknak; 

 d) a nyugdíjasoknak, betartva a szakmai kompetencia kritériumait. 

 (18) Az ágazati szinten reprezentatív tanügyi szakszervezetek képviselői megfigyelőként részt 
vesznek a közoktatási intézmények vagy iskolai konzorciumok szintjén sorra kerülő versenyvizsgák 
megszervezésének és lebonyolításának valamennyi szakaszában. 

 (19) A versenyvizsga nyomán betöltetlenül maradt vagy a tanév folyamán megüresedett tanári 
állásokat órabéres rendszerben kell betölteni a tanév végéig vagy az állásfenntartásban részesülő főállású 
pedagógus visszatértéig. 

 (20) A jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézmények tanszemélyzetét az igazgató bocsátja el, a 
vezetőtanács jóváhagyásával, míg a magán közoktatási intézmények esetében arra az alapító jogi személy hivatott. 

 255. cikk – (1) A Parlamentbe beválasztott, Kormányba kinevezett, illetve a Parlament, az 
Államelnöki Hivatal, a Kormány és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium apparátusában 
sajátos szaktisztséget betöltő, valamint a Parlament által az állam központi szerveibe beválasztott, 
meghatározatlan időre szóló szerződéssel alkalmazott főállású pedagógusok állásfenntartási jogban 
részesülnek az illető tisztség betöltésének idejére. 

 (2) Az (1) bekezdés előírásai a kormánymegbízotti, helyettes kormánymegbízotti, megyei tanácselnöki és 
tanácselnök-helyettesi, polgármesteri, alpolgármesteri, valamint az oktatási, művelődési, ifjúsági és 
sportrendszerben vezető, irányító és ellenőrző tisztséget betöltő, meghatározatlan időre szóló szerződéssel 
alkalmazott főállású pedagógusok tekintetében is alkalmazandók. Ugyanazon jogokban részesül a 
pedagógusházak vezető beosztásban lévő személyzete és szakszemélyzete, valamint az Államelnöki Hivatal, a 
Parlament, a Kormány vagy az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium alárendeltségében működő 
bizottságok és ügynökségek vezető beosztásaiba vagy sajátos szaktisztségeibe kinevezett tanszemélyzet is. 

 (3) A reprezentatív tanügyi szakszervezeti vezetők állásfenntartási jogban részesülnek a hatályos jog 
és az ágazati kollektív munkaszerződés feltételei között. 

 (4) Az (1) bekezdés előírásaiban részesülnek az állami küldetés keretében külföldre utazott és a 
nemzetközi szervezetekben tevékenykedő, meghatározatlan időre szóló szerződéssel alkalmazott főállású 
pedagógusok, valamint kísérőik, ha maguk is pedagógusok. 

 (5) A kormányzati, egyetemközi vagy intézményközi megállapodások vagy egyezmények alapján 
oktatás, kutatás, művészeti vagy sporttevékenységben való részvétel céljából külföldre hivatott, 
meghatározatlan időre szóló szerződéssel alkalmazott főállású pedagógusok állását fenn kell tartani. 

 (6) A tanszemélyzet a hatályos jognak megfelelően megszakíthatja tevékenységét a 2 vagy, 
fogyatékos gyermek esetében, 3 évre szóló gyermeknevelési szabadság idejére, mely időre állását fenn kell 
tartani. Az említett kedvezményben csupán a szülők vagy az eltartók egyike részesülhet. 

 (7) Az (1) – (6) bekezdés feltételei közötti állásfenntartás időszaka pedagógusként letöltött szolgálati 
időnek számít. 

 (8) A meghatározatlan időre szóló szerződéssel alkalmazott főállású tanszemélyzet esetenként a 
közoktatási intézmény vagy a tanfelügyelőség jóváhagyásával tízévente egy tanévet kitevő fizetetlen 
szabadságban részesülhet, mely időszakra állásfenntartásban részesül. 

 

5. SZAKASZ 

Vezető, irányító és ellenőrző beosztások 
 

 256. cikk – (1) A közoktatási intézmények vezető beosztásai a következők: igazgató és 
igazgatóhelyettes. 

 (2) A tanfelügyelőségek vezető beosztásai a következők: főtanfelügyelő és főtanfelügyelő-helyettes. 
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 (3) A közoktatáshoz kapcsolódó intézmények vezető beosztásait azok sajátosságai függvényében az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium szabályozza.  

 (4) A közoktatásban az irányító és ellenőrző beosztások a következők: 

 a) a tanfelügyelőségek keretében: tanfelügyelő; 

 b) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium keretében: főfelügyelő, szakfelügyelő és 
kormányhatározattal megszabott más beosztások. 

 257. cikk – (1) Az igazgatói és igazgatóhelyettesi beosztást nyílt versenyvizsgával foglalhatják el az 
oktatási menedzserek országos testületének tagságával rendelkező pedagógusok. 

 (2) Az igazgatói és igazgatóhelyettesi beosztások elfoglalására kiírt versenyvizsgát a közoktatási 
intézmény a vezetőtanácson keresztül szervezi meg. 

 (3) Sikeres versenyvizsga esetén az igazgató menedzsment-szerződést köt a területi-közigazgatási 
egység polgármesterével/a kerületi polgármesterrel, illetve azzal a megyei tanácselnökkel, amelynek 
körzetében az illető közoktatási intézmény található. 

 (4) A közoktatási intézmények igazgatói és igazgatóhelyettesei megbízatásuk ideje alatt nem 
tölthetnek be sem helyi, sem megyei, sem pedig országos szinten elnöki vagy alelnöki tisztséget egyetlen párt 
keretében sem. 

 258. cikk – (1) A közoktatási intézmény vezetőtanácsa állítja össze a vizsgabizottságot az igazgatói, 
illetőleg az aligazgatói állás betöltésére. A bizottságban kötelezően részt vesznek pedagógusok, a 
tanfelügyelőség képviselője, valamint esetenként a helyi vagy megyei tanács képviselője, az alárendeltség 
függvényében. 

 (2) Az igazgatói és aligazgatói beosztás elfoglalására kiírandó versenyvizsga megszervezési és 
lebonyolítási módszertanát oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell meghatározni. 

 (3) A vezetőtanács megerősíti az igazgatói és aligazgatói beosztás elfoglalására kiírt versenyvizsga 
eredményét, rendelettel kinevezve az új igazgatót, illetőleg aligazgatót. 

 (4) A menedzsment-szerződés keretmintáját oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel 
kell meghatározni. Amennyiben 30 napon belül a helyi/megyei tanács nem hoz döntést a 
menedzsmentszerződés ügyében, az hallgatólagosan jóváhagyottnak minősül. 

 (5) Az állami közoktatási intézmény igazgatója a vezetőtanács 2/3-os többséggel elfogadott 
határozatával felmenthető tisztségéből. Ilyen esetben, a megyei tanfelügyelőségnek/Bukarest Főváros 
Tanfelügyelőségének kötelezően vizsgálatot kell végeznie. 

 (6) A magán és felekezeti közoktatási intézmény igazgatója a vezetőtanács 2/3-os többséggel 
elfogadott javaslata nyomán hozott alapítói határozattal menthető fel tisztségéből. 

 (7) Amennyiben az igazgatói beosztás megüresedik, új versenyvizsga megszervezéséig az intézmény 
vezetését átmenetileg a vezetőtanács határozata nyomán az aligazgató vagy a vezetőtanácsi tagsággal 
rendelkező egyik pedagógus veszi át, aki automatikusan hitelutalványozóvá is válik. 

 259. cikk – (1) A főtanfelügyelőket, a főtanfelügyelő-helyetteseket és a pedagógusházak igazgatóit az 
oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter nevezi ki egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint megszervezett nyílt versenyvizsga nyomán. 

 (2) A főtanfelügyelők, a főtanfelügyelő-helyettesek és a pedagógusházak igazgatói menedzsment-
szerződést kötnek az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszterrel. A menedzsment-szerződés a menedzseri 
teljesítmény kedvező értékelése nyomán, a felek hozzájárulásával meghosszabbítható. 

 (3) Az iskolán kívüli tevékenységekre szolgáló intézmények igazgatóit esetenként a főtanfelügyelő 
vagy az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter nevezi ki, az intézmények alárendeltsége függvényében, 
egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertan szerint szervezett nyílt 
versenyvizsga alapján. Az igazgató menedzsment-szerződést köt esetenként a főtanfelügyelővel vagy az 
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oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszterrel, az intézmény alárendeltsége függvényében. A menedzsment-
szerződés a menedzseri teljesítmény kedvező értékelése nyomán, a felek hozzájárulásával meghosszabbítható. 

 260. cikk – (1) A tanfelügyelőségek vezető beosztásait és a pedagógusházak igazgatói tisztségét azok 
a főállású, egyetemi oklevéllel rendelkező pedagógusok foglalhatják el versenyvizsga alapján, akik tagjai az 
oktatási menedzserek országos testületének, és akik teljesítik az alábbiak révén felmért szakmai, menedzseri 
és erkölcsi megbecsülési feltételeket: 

 a) szakmai önéletrajz; 

 b) a nemzeti oktatási rendszerben szerzett korábbi, bizonyított pedagógusi, valamint vezetői, irányítói 
és ellenőri képességek; 

 c) doktori cím vagy I. tanári fokozat; 

 d) „kiváló” minősítés az utóbbi 5 évben; 

 e) vizsgabizottság előtti interjú oktatásmenedzsmentből és szakmai deontológiából. 

 (2) A főtanfelügyelői, főtanfelügyelő-helyettesi és pedagógusházi igazgatói beosztások elfoglalására 
szervezett versenyvizsgát az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium székhelyén kell lebonyolítani. 

 (3) A főtanfelügyelői, főtanfelügyelő-helyettesi és pedagógusházi igazgatói versenyvizsgára 
létrehozott öttagú minisztériumi vizsgabizottságot az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter nevezi ki az 
alábbi összetételben: 

 a) a főtanfelügyelői beosztás esetében: 

  (i) a közoktatással megbízott államtitkár, elnöki minőségben; 

  (ii) 3 területi főtanfelügyelő; 

 (iii) egy tárgyköri feladatkörrel rendelkező igazgató az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
 Sportminisztérium részéről; 

 b) a főtanfelügyelő-helyettesi és pedagógusházi igazgatói beosztás esetében: 

  (i) a közoktatással megbízott államtitkár, elnöki minőségben; 

  (ii) 2 területi főtanfelügyelő; 

  (iii) a versenyvizsgában érdekelt tanfelügyelőség főtanfelügyelője; 

 (iv) egy tárgyköri kompetenciával rendelkező igazgató az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
 Sportminisztérium részéről. 

 (4) A vizsgabizottságokban megfigyelőként részt vesznek az ágazati szinten reprezentatív tanügyi 
szakszervezetek képviselői is. 

 (5) A (3) bekezdésben említett bizottság határozata ellen kifogást a versenyvizsga eredményeinek 
közlésétől számított 5 napon belül az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszternél lehet emelni. A miniszter 
határozata az illetékes bírói hatóság előtt vitatható. 

 261. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, illetőleg a tanfelügyelőségek a 
törvény feltételei között betöltetlennek nyilvánítják a saját szervezeti felépítésükben szereplő irányító és 
ellenőrző beosztásoknak megfelelő állásokat, és gondoskodnak azok meghirdetéséről a központi/helyi 
sajtóban és saját székhelyükön a versenyvizsgát legkevesebb 30 nappal megelőzőn. 

 (2) A tanfelügyelőségek irányító és ellenőrző beosztásait versenyvizsgával foglalhatják el az oktatási 
menedzserek országos testületében szereplő pedagógusok. 

 (3) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium irányító és ellenőrző beosztásait 
versenyvizsgával lehet elfoglalni. 

 (4) Az irányító beosztások elfoglalására szervezett versenyvizsga a következőkből áll: 

 a) a szakmai önéletrajz elemzése és értékelése; 

 b) speciális iskolai szakellenőrzés; 
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 c) gyakorlati vizsga, amely órahallgatásból, leckeelemzésből és az ellenőrzési jegyzőkönyv 
kiállításából áll; 

 d) vizsgabizottság előtti interjú oktatásmenedzsmentből és szakmai deontológiából; 

 e) írásbeli vizsga a megpályázott állás szakjának megfelelően. 

 (5) A tanfelügyelőségek irányító és ellenőrző beosztásainak elfoglalására szervezett versenyvizsga 
vizsgabizottsága a következőkből tevődik össze: a főtanfelügyelő, elnöki minőségben; az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium képviselője; egy egyetemi tanár vagy egyetemi docens a megpályázott állás 
szakjának megfelelően. 

 (6) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium irányító és ellenőrző beosztásainak 
elfoglalására szervezett versenyvizsga vizsgabizottsága a következőkből tevődik össze: annak a főosztálynak 
az államtitkára, amelynek keretében a versenyvizsgára kiírt állás található, elnöki minőségben; az illető 
főosztály vezérigazgatója; egy egyetemi tanár vagy egyetemi docens a megpályázott állás szakának 
megfelelően, akit az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter nevez ki. 

 (7) Az ágazati szinten reprezentatív tanügyi szakszervezetek képviselői hozzáférési joggal 
rendelkeznek a vizsgabizottságok irataihoz. 

 (8) A sikeresen pályázó pedagógusokat a főtanfelügyelő nevezi ki a tanfelügyelőségek irányító és 
ellenőrző beosztásaiba, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium véleményezésével, míg a 
minisztérium irányító és ellenőrző beosztásai esetében a kinevezésről az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszter rendelettel gondoskodik. 

 (9) A tanfelügyelők menedzsment-szerződést kötnek a főtanfelügyelővel. A menedzsment-szerződés 
a menedzseri teljesítmény kedvező értékelése nyomán, a felek hozzájárulásával meghosszabbítható. 

  

6. SZAKASZ 

Oktatási norma 
 

 262. cikk – (1) A tanszemélyzet tevékenysége napi 8, azaz heti 40 órát ölel fel, és a következőket 
foglalja magában: 

 a) tanítási-oktatási-felmérési tevékenységek, gyakorlati képzés és szakaszzáró értékelések a 
kerettanterveknek megfelelően; 

 b) módszertani-tudományos felkészítési tevékenységek; 

 c) az oktatási folyamatot kiegészítő tevékenységek: mentorátus, iskola utáni iskola, egész életen át 
tartó tanulás. 

 (2) Az illető pedagógusi állást elfoglaló személy szakirányának, szakosításának és képességeinek 
megfelelő, (1) bekezdésben említett konkrét tevékenységeket az egyéni munkaköri leírás részletezi. Azt a 
vezetőtanács hagyja jóvá, évente felülvizsgálják, és az egyéni munkaszerződés mellékletét képezi. 

 (3) Az óvodások és tanulók tanítására-oktatására-felmérésére, gyakorlati képzésére és folyó 
értékelésére vonatkozó oktatási norma az (1) bekezdés a) pontjában említett tevékenységeknek megfelelő 
óraszám, amelyet a következők szerint kell meghatározni: 

 a) egy óvodai tanári állás a kisgyermekkori nevelésben kialakított minden egyes szokványos 
programú csoport esetében; 

 b) egy elemi iskolai tanári állás az elemi oktatás minden osztálya vagy párhuzamos osztályok 
esetében ott, ahol nem alakíthatók ki külön osztályok; 

 c) heti 18 óra a középfokú és nem-egyetemi felsőfokú oktatásban tevékenykedő tanárok, az integrált 
és kiegészítő művészeti és sportoktatás biztosító közoktatási intézményekben és osztályokban, az iskolán 
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kívüli tevékenységeket biztosító intézményekben, valamint a pszichopedagógiai központokban vagy 
rendelőkben tevékenykedő tanárok számára; 

 d) heti 24 óra a gyakorlati képzést vezető tanárok számára; 

 e) a speciális oktatás tanszemélyzetének oktatási normáját a következők szerint kell meghatározni: 
heti 16 óra az oktató tanárok számára; heti 20 óra a nevelőtanárok és a gyakorlati képzést vezető tanárok 
számára; 

 f) egy állás az integrált speciális oktatás tanszemélyzete, az iskolaközi logopédiai központok 
tanszemélyzete, az iskolai felzárkóztatást irányító tanszemélyzet, a sajátos terápiákat vezető tanárok, 
gyógytestnevelő tanárok, gyógytornász tanárok és más hasonlók számára, a fogyatékosság típusa és mértéke 
függvényében, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által kidolgozott módszertannak 
megfelelően; 

 g) egy dokumentátor tanári állás a dokumentációs és információs központokban. 

 (4) Az óvodások és tanulók tanítására-oktatására-felmérésére, gyakorlati képzésére és folyó 
értékelésére vonatkozó oktatási normát heti két órával csökkenteni kell a mentortanári minőséggel 
rendelkező pedagógusok esetében. 

 263. cikk – (1) A közoktatási rendszer oktatási normája az egyetemi oklevélben, illetve a legkevesebb 
90 kreditpontos, az egyetemi oklevélben szereplő szakosítást magában foglaló fő tudományág valamely 
területének oktatására megszerzett kompetenciákat tanúsító modul elvégzését igazoló bizonyítványban 
szereplő szakosításnak vagy szakosításoknak megfelelő tantárgyak számára a kerettantervekben előirányzott 
órákból tevődik össze. 

 (2) Kivételesen, az (1) bekezdésben meghatározott oktatási normába az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által jóváhagyott módszertanban megszabott tantárgyak órái is belefoglalhatók, megtartva 
a bérjogosultságokat. 

 (3) Amennyiben az oktatási norma nem alakítható ki az (1) és (2) bekezdés szerint, az kiegészíthető a 
262. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett tevékenységekkel. 

 (4) Az elemi oktatásban az idegennyelv-órákat a jelen törvény feltételei között az adott csoportot 
vagy osztályt tanító elemi iskolai tanár is megtarthatja az állásához tartozó tevékenységek keretében, ha 
tanulmányi oklevéllel vagy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja képesítését. Az elemi oktatásban az 
idegennyelv-órákat szakirányú felsőfokú tanulmányokkal rendelkező tanárok is megtarthatják, belefoglalva a 
megfelelő óraszámot az oktatási normájukba, illetve órabéres rendszerben, ha az adott csoportot vagy 
osztályt tanító elemi iskolai tanár képesítését tanulmányi oklevéllel vagy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
igazolni nem tudja. 

 (5) Az elemi oktatásban az idegennyelv-órákat az adott osztályt tanító elemi iskolai tanár is megtarthatja 
órabéres rendszerben, ha tanulmányi oklevéllel vagy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja képesítését. Az 
elemi oktatásban az idegennyelv-órákat szakirányú felsőfokú tanulmányokkal rendelkező tanárok is 
megtarthatják, belefoglalva a megfelelő óraszámot az oktatási normájukba, illetve órabéres rendszerben. 

 (6) A nemzeti kisebbségek egyikének nyelvét tannyelvként alkalmazó osztályokban tanító elemi 
iskolai tanárok a tantervekben a román tannyelvű osztályok számára előírt óraszámot meghaladó órák 
tekintetében órabéres rendszerben javadalmazhatók. 

 (7) Az elemi oktatás tanterveiben foglalt testnevelésórákat szakirányú felsőfokú tanulmányokkal 
rendelkező tanárok vezetik. 

 (8) A gyermekpalotákban és tanulóklubokban az oktatási norma az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által szabályzatban jóváhagyott körök és műhelyek szakirányának megfelelő, 
tantervekben foglalt tevékenységekből tevődik össze, a 262. cikk (3) bekezdésében meghatározott oktatási 
normák keretein belül. 

 (9) Kivételesen, ha az általános iskolai tanárok oktatási normája nem alakítható ki az (1) bekezdés és 
a 262. cikk (3) bekezdése szerint, kétharmad részben kialakítható az alapszakosításnak vagy 
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alapszakosításoknak megfelelő órákból, egyharmad részben pedig kiegészíthető a (2) bekezdés szerint 
meghatározott tantárgyakból, illetve a 262. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti órákból. A vidéki 
általános iskolai oktatásban az oktatási norma fele részben kialakítható az alapszakosításnak vagy 
alapszakosításoknak megfelelő órákból, fele részben pedig a (2) bekezdés szerint meghatározott 
tantárgyakból, illetve a 262. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti órákból. 

 (10) A vezető, irányító és ellenőrző személyzet az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel jóváhagyott szabályoknak megfelelően részben mentesíthető az oktatási norma teljesítése alól. 

 (11) A kisegítő tanszemélyzet heti munkaideje megegyezik a többi költségvetési ágazat hasonló 
beosztásban tevékenykedő személyzete számára törvény szerint meghatározottal. A kisegítő tanszemélyzet 
feladatait az egyéni munkaköri leírás tartalmazza. 

  

7. SZAKASZ 

Kitüntetések 
 

 264. cikk – (1) A közoktatásban tevékenykedő tanszemélyzet pályázat alapján odaítélt 
érdemfokozatban részesül. Érdemfokozatban a tanfelügyelőség szintjén létező tanári állások 16%-a részesül, 
és az alapbér 25%-át teszi ki. Az érdemfokozatot 5 évre ítélik oda. 

 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az ágazati szinten reprezentatív szakszervezeti 
szövetségek megkérdezésével kidolgozza az érdemfokozat odaítélési módszertanát és kritériumait. 

 265. cikk – (1) A kiváló oktatói, nevelői és tudományos eredményekkel rendelkező pedagógusok a 
törvény feltételei között kitüntetésekkel, érdemrendekkel, érdemérmekkel és címekkel jutalmazhatók. 

 (2) A közoktatásban tevékenykedő pedagógusok a következő érdemrendekkel és érdemérmekkel 
tüntethetők ki: Spiru Haret Érdemrend Parancsnoki, Lovagi és Tiszti fokozata, A tantestület tiszteletbeli 
tagja érdemérem. Az érdeméremmel a nyugdíjazás előtt álló, kimagasló oktatói tevékenységgel rendelkező 
pedagógusokat tüntetik ki. 

 (3) A (2) bekezdésben említett kitüntetéseken kívül, az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminisztérium a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokat még az alábbi formákban tüntetheti ki: 

 a) nyilvános köszönetnyilvánítás; 

 b) „Gheorghe Lazăr” oklevél I., II. és III. fokozatban; 

 c) kiválósági oklevél, amellyel a kimagasló oktatói tevékenységgel rendelkező nyugdíjazott vagy 
nyugdíjazás előtt álló pedagógusokat tüntetik ki. 

 (4) A „Gheorghe Lazăr” oklevél I., II. és III. fokozata mellé a pedagógusi szolgálat utolsó 12 hónapjában 
kapott alapbérek összegének 20%-át, 15%-át, illetőleg 10%-át kitevő díj is jár. A kiválósági oklevél mellé a 
pedagógusi szolgálat utolsó 12 hónapjában kapott alapbérek összegének 20%-át kitevő díj is jár. 

 (5) A (3) bekezdésben említett kitüntetéseket és díjakat az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszteri rendelettel jóváhagyott szabályzat alapján ítélik oda az egyes megyék/Bukarest fővárosi 
kerületek pedagógusi állásainak 1%-áig terjedően. 

 (6) A (3) bekezdésben említett kitüntetésekhez szükséges alapokat az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium biztosítja. 

8. SZAKASZ 

Jogok és kötelezettségek 
 

 266. cikk – A közoktatásban tevékenykedő tanszemélyzet a hatályos jogból, a jelen törvényből, 
sajátos szabályzatokból és az egyéni munkaszerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
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 267. cikk – (1) A tanszemélyzet évente 62 munkanapos fizetett szabadságban részesül az iskolai 
vakációk alatt; alaposan indokolt esetekben, a közoktatási intézmény vezetősége megszakíthatja a törvényes 
szabadságot, mely esetben az érintett személyeket meg kell fizetni az elvégzett munkáért. 

 (2) A pihenőszabadság letöltésének időszakát a vezetőtanács határozza meg minden tanár esetében, 
figyelembe véve az oktatás és az érintett érdekeit, biztosítva azonban az országos vizsgák lebonyolításához 
szükséges tanszemélyzetet. 

 (3) Az éves szabadság tárgyévben történő le nem töltése a hátramaradt szabadságrésznek a következő 
tanév vakációi idején történő letöltésére jogosít. 

 268. cikk – (1) A doktori dolgozatukat, illetve kutatási vagy kiadói szerződés alapján oktatási 
szakdolgozatot készítő tanárok egyetlen alkalommal 6 hónapos fizetett szabadságban részesülhetnek a 
közoktatási intézmény vezetőtanácsának jóváhagyásával. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett helyzetben található tanszemélyzet nem vonható be órabéres 
rendszerben fizetett oktatási tevékenységekbe. 

 (3) Állami közoktatási intézmény megszűnése esetén, az elbocsátott alkalmazottak a törvény feltételei 
között végkielégítésben részesülnek. 

 269. cikk – A tanfelügyelőségek és a pedagógusházak vezető, irányító és ellenőrző személyzete a 
Munkatörvénykönyv rendelkezései szerint részesül pihenőszabadságban. 

 270. cikk – A törvényes szabadság letöltésére vonatkozó módszertani szabályokat az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az ágazati szinten reprezentatív tanügyi szakszervezetek 
képviselőivel közösen dolgozzák ki. 

 271. cikk – A szakmai kezdeményezés joga a következőkre terjed ki: 

 a) a szakmai tevékenységnek és a tantárgyak oktatási célkitűzéseinek a pszicho-pedagógiai elveket 
tiszteletben tartó módszertanok segítségével történő megtervezése és teljesítése; 

 b) az anyagi alapnak és az oktatási erőforrásoknak a szakmai kötelezettségek teljesítésének 
szolgálatába állítása; 

 c) új megközelítések gyakorlatba ültetése az oktatási folyamat korszerűsítése céljából. 

 

9. SZAKASZ 

A tanszemélyzet biztonsághoz való joga 
 

 272. cikk – (1) A pedagógusokat az oktatási tevékenységek alatt egyetlen iskolai vagy közhatóság 
sem zavarhatja meg. 

 (2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, nem tekinthető a pedagógus oktatási tevékenység alatti 
megzavarásának az iskolai és/vagy közhatóságok beavatkozása olyan helyzetekben, amelyekben a tanulók 
vagy a személyzet testi vagy szellemi épsége bármilyen módon veszélyeztetve van, a vezetőszemélyzet 
meglátása szerint, továbbá a vészhelyzeti riasztási gyakorlatok alatt. 

 (3) Az oktatási tevékenységről semmilyen eljárással sem készíthető felvétel az azt vezető pedagógus 
hozzájárulása nélkül. 

 (4) Az oktatási tevékenységről készített felvétel semmilyen formában sem sokszorosítható tanulók 
vagy más személyek által az érintett pedagógus hozzájárulása nélkül. 

 (5) Az iskola területén zajló tevékenységekről semmilyen felvétel sem készíthető a vezetőszemélyzet 
hozzájárulása nélkül, a (3) bekezdésben említett helyzet kivételével. 
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10. SZAKASZ 

A társadalmi életben való részvételi jog 
 

 273. cikk – (1) A tanszemélyzet saját javára és az oktatás érdekében részt venni jogosult a társadalmi 
és közéletben. 

 (2) A tanszemélyzet a törvénynek megfelelően részt vehet törvényesen megalakult országos és 
nemzetközi szakszervezetekben, szakmai és művelődési egyesületekben és szervezetekben. 

 (3) A tanszemélyzet az iskola keretében szabadon kifejtheti szakvéleményét, azon kívül pedig saját 
nevében bármilyen tevékenységet folytathat mindaddig, amíg az nem sérti az oktatás tekintélyét és a 
pedagógusi szakma méltóságát, valamint a jelen törvény rendelkezéseit. 

 274. cikk – (1) A tanszemélyzet külföldi tudományos rendezvényekre való kiutazási és részvételi 
költségei részleges vagy teljes megtérítésében részesül, a közoktatási intézmény vezetőtanácsának 
jóváhagyásával, a költségvetésben ilyen rendeltetéssel elkülönített összegek erejéig, valamint költségvetésen 
kívüli alapokból vagy szponzorálásokból. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett személyzet a jóváhagyott megmozdulás eredményeinek 
értékesítéséről javaslatot terjeszt a közoktatási intézmény vezetősége elé. 

 275. cikk – (1) A tanszemélyzet erkölcsi kötelessége a kölcsönös tisztelet és a szakmai 
kötelezettségek teljesítésében való kölcsönös támogatás. 

 (2) A vezető, irányító és ellenőrző személyzetnek, valamint a kisegítő tanszemélyzetnek be kell 
tartania a munkaköri leírásban rögzített feladatkört. 

 (3) A vezető, irányító és ellenőrző személyzetnek, valamint a kisegítő tanszemélyzetnek a törvény 
feltételei között részt kell vennie szakmai továbbképzésen. 

 276. cikk – A tanügyhöz kapcsolódó intézmények oktató személyzete számára, amely nem 
rendelkezik lakással az állása szerinti településen, a törvény feltételei között el kell számolni az utazási 
költségeket. 

 277. cikk – Az aktív tanszemélyzet soraiba tartozó pedagógusok gyermekei mentesülnek a 
felsőoktatási felvételi vizsgára való beiratkozási díj megfizetése alól, továbbá ingyenes kollégiumi vagy 
diákotthoni elhelyezésben részesülnek. 

 278. cikk – Az oktatási rendszerben tevékenykedő tanszemélyzet és kisegítő tanszemélyzet a 
gyógyközpontok elszállásolási, étkeztetési és kezelési szolgáltatásai árának 50%-os támogatásában 
részesülnek az állami társadalombiztosítási költségvetésből. 

 279. cikk – A szakosodni/tanulmányait folytatni kívánó főállású tanszemélyzet fizetetlen szabadságra 
jogosult. Annak időtartama nem haladhatja meg a 3 évet egy 7 éves referencia-időszak alatt. Ilyen esetekben, 
a jóváhagyást a közoktatási intézménynek kell megadnia, a vezetőtanács révén, azzal a feltétellel, hogy 
bizonyítsák az ilyen irányú elfoglaltságot. 

   

11. SZAKASZ 

Fegyelmi és anyagi felelősség 
 

 280. cikk – (1) A közoktatásban tevékenykedő tanszemélyzet, a kisegítő tanszemélyzet, valamint a 
vezető, irányító és ellenőrző személyzet a törvény feltételei között fegyelmi felelőséggel tartozik az egyéni 
munkaszerződés értelmében rá háruló kötelezettségek vétkes megszegése, valamint a magatartási 
szabályoknak az oktatás érdekeit és az intézmény hírnevét csorbító megszegése esetén. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett személyzetre a szabályszegés súlyossága függvényében kiszabható 
fegyelmi büntetések a következők: 
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 a) írásos megrovás; 

 b) figyelmeztetés; 

 c) az alapbér 15%-os csökkentése 1 – 6 hónapig terjedő időszakra; a csökkentésnek alávetett alapbért 
adott esetben össze kell vonni a vezetési, irányítási és ellenőrzési pótlékkal; 

 d) egy magasabb tanári beosztás, különböző tanári fokozatok, illetve vezető, irányító és ellenőrző 
beosztás megszerzésére szervezett vizsgára való jelentkezési jog felfüggesztése legfeljebb 3 évig terjedő 
időszakra; 

 e) a vezető, irányító vagy ellenőrző tisztségből való felmentés; 

 f) az egyéni munkaszerződés fegyelmi okokból való felbontása. 

 (3) A fegyelmi vétségnek minősíthető tett elkövetésével kapcsolatosan bárki megkeresheti az oktatási 
intézményt. A megkeresést írott formában, iktatva kell beterjeszteni az oktatási intézményhez. 

 (4) A tanszemélyzet, a közoktatási intézmények vezető személyzete, a tanfelügyelőségek irányító és 
ellenőrző személyzete, valamint az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium irányító és ellenőrző 
személyzete által feltételezetten elkövetett szabályszegéseket az alábbi összetételben tevékenykedő fegyelmi 
vizsgálóbizottságok vizsgálják ki: 

 a) a tanszemélyzet esetében 3 – 5 tagból álló bizottságok; a tagok közül az egyik az érintett személy 
hovatartozása szerinti szakszervezet képviselője, a többi pedig a szabályszegővel legalább azonos szintű 
tanári beosztással rendelkezik; 

 b) a közoktatási intézmények vezető személyzete esetében 3 – 5 tagból álló bizottságok; a tagok közül 
az egyik az alkalmazottak képviselője, a többi pedig a szabályszegővel legalább azonos szintű tanári 
beosztással rendelkezik. A bizottságban részt vesz a megyei tanfelügyelőség/Bukarest Főváros 
Tanfelügyelőségének egy tanfelügyelője is; 

 c) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium irányító és ellenőrző személyzete esetében 3 – 
5 tagból álló bizottságok; a tagok közül az egyik az érintett személy hovatartozása szerinti szakszervezet 
vagy az alkalmazottak képviselője, a többi pedig a szabályszegővel legalább azonos szintű tanári beosztással 
rendelkezik;  

 d) a megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Főváros Tanfelügyelőségének vezető személyzete esetében 3 
– 5 tagból álló bizottságok; a tagok közül az egyik az alkalmazottak képviselője, a többi pedig a 
szabályszegővel legalább azonos szintű tanári beosztással rendelkezik. 

 (5) A fegyelmi vizsgálóbizottságokat a következők nevezik ki: 

 a) a közoktatási intézmény vezetőtanácsa a tanszemélyzete és a vezető személyzete esetében; 

 b) az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 
irányító és ellenőrző személyzete, valamint a megyei tanfelügyelőségek/Bukarest Főváros 
Tanfelügyelőségének vezető személyzete esetében. 

 (6) A feltételezett szabályszegés kivizsgálása során meg kell állapítani a cselekmény elkövetésének 
tényét, körülményeit és következményeit, a szándékosság fennállását, valamint bármely más meghatározó 
tényt. A kivizsgált személy meghallgatása és védelmének megvizsgálása kötelező. A legkevesebb 48 órával 
korábban értesített személy meghallgatástól való távolmaradását, valamint az írásbeli nyilatkozattétel 
megtagadását jegyzőkönyvbe kell foglalni, mely körülmények azonban nem akadályozzák meg a kivizsgálás 
véghezvitelét. A kivizsgált pedagógus megtekintheti a vizsgálati anyagot és bizonyítékokat hozhat 
védelmére. 

 (7) A szabályszegést az ellenőrzési jegyzőkönyvbe vagy a közoktatási intézmény iktatójánál 
bejegyzett megállapítástól számított legfeljebb 30 napon belül vizsgálják ki, közölve a döntést is. Az 
ártatlannak bizonyult személlyel írásban közlik, hogy a kivizsgálás tárgyát képező cselekmények nem 
léteznek. 
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 (8) A közoktatási intézményekben tevékenykedő, szankcionált személyek a közléstől számított 15 
napon belül megóvhatják az illető döntést a tanfelügyelőség mellett működő fegyelmi testületnél. A 
tanfelügyelőségek és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium szankcionált vezető, irányító és 
ellenőrző személyzete a közléstől számított 15 napon belül megóvhatja az illető döntést az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium központi fegyelmi testületénél. 

 (9) A tanfelügyelőségek mellett működő fegyelmi testületek és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium központi fegyelmi testületének összetételéről, megszervezéséről, működéséről és 
feladatairól az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminisztérium által jóváhagyott szabályzat rendelkezik. 

 (10) A büntetéssel sújtott személy bírósági jogorvoslathoz való joga garantált. 

 281. cikk – (1) A közoktatási intézmények tanszemélyzetének a büntetését az igazgató vagy a 
vezetőtanács tagjainak legkevesebb kétharmada javasolja. A vezetőtanács által jóváhagyott büntetést a 
közoktatási intézmény igazgatójának rendeletével közlik. 

 (2) A közoktatási intézmény vezető személyzetének a büntetését a vezetőtanács javasolja, és a 
főtanfelügyelő rendeletével hajtják végre és közlik. 

 (3) A tanfelügyelőségek és pedagógusházak vezető személyzetének a büntetését az oktatási, kutatási, 
ifjúsági és sportminiszter javasolja, és rendelettel közlik. 

 (4) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium irányító és ellenőrző személyzetének a 
büntetését esetenként az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter, illetőleg az államtitkár vagy az érintett 
személy rangsor szerinti felettese javasolja, és rendelettel közlik. 

 282. cikk – A büntetést a vizsgálóbizottság jelentése alapján szabja ki a bizottságot kinevező hatóság, 
és írott rendeletben közli az érintettel esetenként a közoktatási intézmény igazgatója, a főtanfelügyelő vagy 
az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter. 

 283. cikk – A közoktatási rendszerben tevékenykedő tanszemélyzet, kisegítő tanszemélyzet, valamint 
vezető, irányító és ellenőrző személyzet vagyoni felelősségét a munkaügyi jogszabályok határozzák meg. 
Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a megterhelés és a többi kárjóvátételi intézkedés ügyében 
annak az intézménynek a vezetősége kell eljárjon, amelynek az alkalmazottja az érintett személy. 

 

12. SZAKASZ 

Nyugdíjazás 
 

 284. cikk – (1) A tanszemélyzet a nyilvános nyugdíjrendszert szabályozó társadalombiztosítási és 
nyugdíjtörvényekben meghatározott feltételek között részesül nyugdíjban. 

 (2) Az állami oktatásban tevékenykedő vezető, irányító és ellenőrző személyzet a törvényes 
nyugdíjkorhatár elérésekor vonul nyugdíjba. A törvényes nyugdíjkorhatár elérése után tilos bármely vezető, 
irányító vagy ellenőrző beosztás betöltése. 

 (3) Alaposan megindokolt esetekben a vezető, irányító és ellenőrző személyzet tagjai tanév közben is 
nyugdíjba vonulhatnak, a közoktatási intézmény vezetőtanácsának, illetőleg a tanfelügyelőségnek a 
jóváhagyásával. 

 (4) A nyugdíjba vonult pedagógusok a szabványos nyugdíjkorhatár elérése után órabéres rendszerben 
folytathatnak oktatói tevékenységet. 

 (5) A tanügyből nyugdíjba vonult pedagógusok hozzáférhetnek a tanügyi alkalmazottak számára 
fenntartott pihenő- és kezelőközpontokhoz, amelyek keretében gyógykezelésben részesülhetnek. 
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II. FEJEZET 

A felsőoktatásban tevékenykedő  
oktató- és kutatószemélyzet jogállása 

 

1. SZAKASZ 

Egyetemi norma 
 

 285. cikk – (1) A felsőoktatási intézmények keretében az oktatói beosztások a következők: 

 a) tanársegéd; 

 b) adjunktus; 

 c) egyetemi docens; 

 d) egyetemi tanár. 

 (2) A felsőoktatási intézmények keretében a kutatói beosztások a következők: 

 a) tudományos segédmunkatárs; 

 b) tudományos munkatárs; 

 c) III. fokozatú tudományos munkatárs; 

 d) II. fokozatú tudományos munkatárs; 

 e) I. fokozatú tudományos munkatárs. 

 (3) Az egyes kutatói beosztásoknak a következő oktatói beosztások felelnek meg: 

 a) a tudományos munkatársi beosztás a tanársegédi beosztásnak felel meg, ha az illető személy 
doktori oklevéllel rendelkezik; 

 b) a III. fokozatú tudományos munkatársi beosztás az adjunktusi beosztásnak felel meg; 

 c) a II. fokozatú tudományos munkatársi beosztás az egyetemi docensi beosztásnak felel meg; 

 d) az I. fokozatú tudományos munkatársi beosztás az egyetemi tanári beosztásnak felel meg. 

 (4) A felsőoktatásban a következő beosztásokban tevékenykedhetnek társult oktatók: adjunktus, 
egyetemi docens és egyetemi tanár. 

 (5) Az egyetemi szenátus az oktatóhiány fedezésére meghatározott időre jóváhagyhatja hazai és 
külföldi, tudományterületükön elismert egyetemi oktatók és más szakemberek meghívott társult oktatóként 
való foglalkoztatását a felsőoktatási intézmény keretében. A belföldön elismert oktatói fokozattal nem 
rendelkező szakemberek esetében, az egyetemi szenátus, értékelés alapján, a nemzeti szabványokkal 
összhangban besorolja az illető személyt egy, a tudományos teljesítményének megfelelő fokozatba. 

 (6) Amennyiben szükséges, a munkavállalási engedély beszerzése az alkalmazó felsőoktatási 
intézmény feladata. 

 (7) A tanszékek, doktori iskolák, kutatóintézetek, kutatóközpontok, kis termelő- vagy más egységek 
keretében a törvény szerint külön beosztásban kutatószemélyzet, társult kutatók, beleértve mindhárom ciklus 
hallgatóit, valamint más személyzeti kategóriák tevékenykedhetnek. Az említettek alkalmazására a törvény 
szerint kerül sor. 

 286. cikk – (1) Az oktató- és kutatószemélyzet álláskeretét minden évben az egyetemi év kezdete 
előtt legkevesebb 15 nappal kell elkészíteni, egyetemi normák meghatározásával, és az nem módosítható az 
egyetemi év alatt. 

 (2) Az oktatói beosztásokat és az állások számát a következők figyelembe vételével kell meghatározni: 

 a) tantervek; 

 b) tanulmányi csoportok; 
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 c) egyetemi normák. 

 (3) Az álláskeretbe hierarchikus sorrendben be kell vezetni az elfoglalt vagy betöltetlen oktatói és 
kutatói állásokat, pontosítva a megfelelő oktatói és kutatói beosztásokat, valamint a heti óraszámot a 
tantervben szereplő tantárgyakkal kapcsolatos előadásokra, szemináriumokra, gyakorlati vagy laboratóriumi 
tevékenységekre, projektvezetői, hallgatói tanácsadási és doktorátusi témavezetői teendőkre, szakmai, kutatói 
és azokkal egyenértékű gyakorlatokra lebontva. 

 (4) Az álláskereteket a tanszékek vagy doktori iskolák szintjén, a tagok megkérdezésével kell 
elkészíteni, miután a kari tanács pontosította az oktatási és kutatási feladatokat. Az olyan tanszékek esetében, 
amelyek több egyetemi karhoz tartozó tudományterületben érdekeltek, az álláskeretet a felsőoktatási 
intézmény vezetősége által véleményezett rendelési lapok alapján kell kitölteni. 

 (5) Az oktató- és kutatószemélyzet álláskeretét esetenként a kari tanács vagy a doktori iskola tanácsa 
véleményezi, és az egyetemi szenátus hagyja jóvá. 

 (6) A kisegítő oktatói és kutatói állások számát az egyetemi szenátus határozza meg az intézmény, az 
egyetemi kar, a képzés, a tanszék vagy a doktori iskola költségvetése és sajátossága függvényében. 

 (7) A felsőoktatási kisegítő oktatói és kutatói beosztások általános jegyzékét, valamint az illető 
beosztások elfoglalásához szükséges tanulmányi követelményeket az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Védelmi Minisztériummal közösen dolgozza ki. 

 (8) A kisegítő oktató- és kutatószemélyzetet, valamint a nem oktató személyzetet esetenként a kar 
vagy a doktori iskola által szervezett versenyvizsga nyomán kell alkalmazni. 

 (9) A kisegítő oktatószemélyzet és a nem oktató személyzet feladatait esetenként a dékán, a 
tanszékvezető vagy a doktori iskola vezetője által véleményezett és a rektor által jóváhagyott egyéni 
munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek az egyéni munkaszerződés mellékletét képezik. 

 287. cikk – (1) Az egyetemi norma a következőkből tevődik össze: 

 a) oktatási norma; 

 b) kutatási norma. 

 (2) Az oktatási norma a következőket foglalhatja magában: 

 a) előadások; 

 b) szemináriumok, gyakorlati tevékenységek, laborgyakorlatok, éves tervek vezetése; 

 c) diplomadolgozatok vezetése; 

 d) magiszteri dolgozatok vezetése; 

 e) doktori témavezetés; 

 f) a tantervben szereplő más didaktikai, gyakorlati és tudományos kutatási tevékenységek; 

 g) a hallgatók művészeti és sporttevékenységének vezetése; 

 h) értékelési tevékenységek; 

 i) konzultáció, diákköri tudományos munka irányítása, kreditrendszerrel kapcsolatos tanácsadás; 

 j) oktatással kapcsolatos tanácsokban és bizottságokban való részvétel. 

 (3) A felsőoktatásban a heti oktatási normát egyezményes órában kell kifejezni. 

 (4) Az oktatási normát a tanterv szerint, heti átlagóraszámban kell meghatározni, függetlenül az 
egyetemi félév azon szakaszától, amelyben azt teljesítik. A heti átlagóraszámot úgy kell kiszámítani, hogy az 
egyéni munkaköri leírásban szereplő egyezményes órák számát el kell osztani a teljes egyetemi évben 
előadásokra és szemináriumokra a tanterv szerint fenntartott hetek számával. 

 (5) Az egyezményes óra az egyetemi alapképzésben a (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységekre 
fordított óra. 

 (6) Az egyetemi alapképzésben egy óra előadás két egyezményes órának felel meg. 
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 (7) A magiszteri és doktori képzésben egy óra előadás 2,5 egyezményes órának, míg a (2) bekezdés 
b) pontjában említett tevékenységekre fordított óra 1,5 egyezményes órának felel meg. 

 (8) Amennyiben az oktatás teljes egészében egy világnyelven zajlik, az egyetemi alapképzésben, a 
magiszteri képzésben és a doktori képzésben az előadások, szemináriumok és más tevékenységek 
normaértékének meghatározásakor 1,25-ös szorzót lehet alkalmazni. Ez alól kivételt képeznek az illető nyelv 
oktatására szánt órák. 

 (9) A (2) bekezdés c) – j) pontjában említett, oktatási normába beszámított tevékenységeket egy, az 
egyetemi szenátus által jóváhagyott módszertan szerint kell egyezményes órában kifejezni, a képzés, tagozat 
és szakirány függvényében úgy, hogy egy, ilyen tevékenységgel töltött fizikai órának legkevesebb 0,5 
egyezményes óra feleljen meg. 

 (10) A (2) bekezdés a) – f) pontjában említett tevékenységek esetében a minimális heti óraszámot a 
következők szerint kell meghatározni: 

 a) egyetemi tanár: 7 egyezményes óra, amelyből legkevesebb 4 egyezményes óra előadás; 

 b) egyetemi docens: 8 egyezményes óra, amelyből legkevesebb 4 egyezményes óra előadás; 

 c) adjunktus: 10 egyezményes óra, amelyből legkevesebb 2 egyezményes óra előadás; 

 d) tanársegéd: 11 egyezményes óra a (2) bekezdés b), c) és f) pontjában említett tevékenységekből. 

 (11) Kivételes esetben, ha a tantárgyhoz, sajátosságából adódóan, nem tartozik előadás, a (10) bekezdés 
a) – c) pontjában említett tanszemélyzet heti óraszámát két egyezményes órával növelni kell. 

 (12) Az oktatási norma nem haladhatja meg a heti 16 egyezményes órát. 

 (13) A (10) és (11) bekezdésben meghatározott heti óraszámok minimális oktatási normának 
minősülnek. Az egyetemi autonómia szellemében az egyetemi szenátus szabályzattal megnövelheti a 
minimális heti óraszámot, betartva a minőségi szabványokat, anélkül azonban, hogy meghaladhatná a (12) 
bekezdésben meghatározott felső határt. 

 (14) A tudományos kutatási vagy azzal egyenértékű tevékenységet nem folytató oktatószemélyzet 
oktatási normája a tanszékvezető előterjesztésére elfogadott kari tanácsi határozat vagy a doktori iskola 
tanácsának határozata értelmében magasabb a minimálisnál, anélkül azonban, hogy meghaladhatná a (12) 
bekezdésben meghatározott felső határt. 

 (15) Kivételes esetben, ha az oktatási norma nem alakítható ki a (10) és (11) bekezdés rendelkezései 
szerint, a minimális heti normáig fennmaradó különbözetet a tanszékvezető javaslatára adott kari tanácsi 
jóváhagyással vagy a doktori iskola tanácsának jóváhagyásával tudományos kutatási tevékenységgel kell 
lefödni. Az oktatási norma legfeljebb felére csökkenthető, a kutatási óra pedig 0,5 egyezményes órának felel 
meg. Az oktató megőrzi a versenyvizsgával megszerzett főállású oktatói minőségét. 

 (16) Azok a főállású oktatók, akiknek oktatási normája nem alakítható ki a (10) – (15) bekezdés 
rendelkezései szerint, kérésükre ideiglenesen áthelyezhetők teljes tudományos kutatási normára, megőrizve a 
versenyvizsgával megszerzett főállású oktatói minőségüket. Ebben az időszakban az oktató a felsőoktatási 
kutatószemélyzet kötelezettségeivel rendelkezik. 

 (17) A jelen cikk keretei között az egyetemi szenátus a tudományterület, a szakosítás, a tantárgyaknak 
a hallgatók felkészítésében való súlya és a tanulmányi csoportok mérete függvényében differenciáltan 
határozza meg a tényleges egyetemi normát. 

 (18) A tanszékek, doktori iskolák, kutatóközpontok és kis termelőegységek keretében külön állásban 
meghatározott vagy meghatározatlan időre egyéni munkaszerződéssel alkalmazott kutatószemélyzet is 
tevékenykedhet. 

 (19) A felsőoktatásban tevékenykedő kutatószemélyzet a tanszék vagy a doktori iskola vezetősége 
által a munkaköri leírásban meghatározott sajátos tevékenységet folytat. 

 (20) A felsőoktatásban tevékenykedő kisegítő oktatószemélyzet és nem oktató személyzet az egyéni 
munkaköri leírásban meghatározott feladatokat teljesíti. Az állami felsőoktatási intézményekben az illető 
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személyzet heti munkaideje megegyezik a törvény szerint a többi költségvetési ágazat hasonló beosztásban 
tevékenykedő személyzete számára megszabottal. 

 (21) A felsőoktatási intézmények keretében vezető beosztásban vagy az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium keretében irányító és ellenőrző beosztásban lévő személyzet az egyetemi szenátus 
jóváhagyásával legfeljebb 30%-os normacsökkentésben részesülhet. 

 (22) Az oktatási vagy kutatási normában szereplő munkaórák összege, amelyet az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek súlyának halmozásával számítanak ki, heti 40 óra. 

 288. cikk – (1) A 287. cikkben meghatározott oktatási normát meghaladó oktatói tevékenységet 
órabéres rendszerben kell kifizetni. A főállású személyzet esetében az órabéres rendszerben kifizetett órák 
maximális száma nem haladhatja meg a minimális oktatási normát, függetlenül attól, hogy azokat melyik 
intézményben tartják meg. 

 (2) A kutatási ösztöndíjak vagy szerződések keretében végzett tevékenységet a projektvezető döntése 
szerint, a törvénnyel és az egyetemi chartával összhangban kell fizetni. 

 (3) A főállású személyzet csupán az egyetemi szenátus írásban adott hozzájárulásával oktathat és 
kutathat más felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben. 

 (4) A szerződés alapján lebonyolított kutatási tevékenységet a törvénynek, az egyetemi chartának és a 
szerződéses kikötéseknek megfelelően kell javadalmazni. A kutatási szerződés meghatározza mind a 
tényleges kifizetés módját, mind pedig a megfelelő összegeket. 

 (5) A főállású egyetemi tanárok és docensek, illetve a projektvezetők, akik 6 egymást követő évben 
kutatási pályázatokat bonyolítottak le, és egyazon egyetemen belül működtek, szabadévben részesülhetnek. 
A szabadév alatt az illető személyek az egyetemi szenátus jóváhagyásával legfeljebb egy alapbérre 
jogosultak, megőrzik főállású oktatói minőségüket, de mentesülnek a munkaköri leírásukban szereplő 
feladatok teljesítése alól. 

 (6) Az állami közintézményekbe beválasztott vagy kinevezett, illetve minisztériumokban vagy más 
állami szakszervekben köztisztségre jellemző feladatokat ellátó oktatók oktatási normát is teljesíthetnek. 

 289. cikk – (1) Az oktató- és a kutatószemélyzet nyugdíjkorhatára 65 év. 

 (2) Az állami, magán és felekezeti felsőoktatásban nyugdíjazás után tilos az egyetem bármely 
szintjének megfelelő vezető vagy adminisztratív beosztás betöltése. Az egyetem bármelyik szintjén vezető 
vagy adminisztratív beosztásban lévő, nyugdíjkorhatárt elérő személyek megbízatása jog szerint megszűnik. 
E szabályozás alól kivételt képez a vezetőtanácsi tagság a magánegyetemek esetében. 

 (3) Az állami, magán- és felekezeti egyetemek szenátusa a szakmai teljesítmény és a pénzügyi helyzet 
mérlegelése alapján jóváhagyhatja egy oktató vagy kutató számára, hogy tevékenységét nyugdíjazása után 
egy évre szóló meghatározott időtartamú szerződés alapján folytathassa; e szerződést az egyetemi chartával 
összhangban korhatár nélkül, évente meg lehet hosszabbítani. Az egyetemi szenátus emeritus professzori 
tiszteletbeli címet adományozhat a nyugdíjkorhatárt elérő, kimagasló oktatói és kutatói tevékenységgel 
rendelkező oktatók számára. A nyugdíjazott oktatók órabéres rendszerben javadalmazhatók. 

 (4) A doktorátusi témavezetőként tevékenykedő oktatók és kutatók nyugdíjkorhatára 65 év, azonban: 

 a) 70. életévük betöltéséig elláthatják a folyamatban lévő doktorátusok témavezetői teendőit;  

 b) a 65. életévük betöltése után csupán kettős doktorátusi rendszerben vállalhatnak új doktorandusz-
hallgatókat egy olyan oktatóval vagy kutatóval közösen, aki az illető doktori képzés ideje alatt nem éri el a 
nyugdíjkorhatárt. 

 (5) A nyugdíj és a bér halmozására vonatkozó jogi rendszer nem alkalmazandó a (3) és (4) bekezdés 
rendelkezéseiben részesülő oktatók tekintetében. 

 290. cikk – (1) A doktorandusz-hallgatókat a IOSUD vagy egy IOSUD-hoz tartozó intézmény 
meghatározott időre tudományos segédmunkatársként vagy tanársegédként alkalmazza, oktatási normájukat 
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pedig a 287. cikk rendelkezésitől eltéve, a 164. cikk (3) bekezdésében meghatározott felső határig kell 
csökkenteni. Feladataikat az egyetemi szenátus határozza meg. 

 (2) A doktorandusz-hallgatók a tudományos segédmunkatársakat vagy a tanársegédeket megillető 
valamennyi jogban részesülnek, ideértve a szolgálati idő beszámítását is. 

 291. cikk – (1) A jelen törvény értelmében oktató- vagy kutatószemélyzetnek az a személyzeti réteg 
minősül, amely a jelen törvényben meghatározott egyetemi vagy kutatói címek egyikével rendelkezik, egy 
felsőoktatási intézményhez tartozik, továbbá oktatói és/vagy kutatói tevékenységet folytat. 

 (2) A felsőoktatási intézménnyel létesített munkajogviszony függvényében, az oktatószemélyzet lehet 
főállású vagy társult. Az oktatási folyamatban való részvétele és szakmai felkészültsége függvényében, az 
oktatószemélyzet lehet oktató vagy oktatáskisegítő. 

 (3) Főállású oktatószemélyzetnek az a személyzeti réteg minősül, amely a törvény feltételei között 
versenyvizsgával megszerzett oktatói állást tölt be meghatározatlan időre egy egyetem keretében. Az 
alkalmazott választhat a főállását illetően. Főállású oktatószemélyzet a törvény feltételei között fenntartott 
állással rendelkező oktatószemélyzet is. A meghatározott időre alkalmazott oktató- és kutatószemélyzet 
társult oktató- és kutatószemélyzeti státusszal rendelkezik. 

 (4) Főállású munkaviszony csupán egyetlen felsőoktatási intézménnyel vagy kutatóintézettel 
létesíthető; ha egy oktató több felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben is tevékenykedik, főállású 
csupán egyikben lehet, míg a többi intézményben társult oktatóként vagy kutatóként dolgozik. Az a 
felsőoktatási intézmény, amelyben az illető oktató főállásban tevékenykedik, a törvénynek megfelelően 
köteles vezetni az illető személy munkakönyvét vagy alkalmazotti nyilvántartását, megjegyezve annak 
főállású minőségét. 

 (5) Az egyetemi kutatói beosztások és az azokat elfoglaló személyek tekintetében alkalmazandók a 
kutatószemélyzet jogállásáról szóló 319/2003. számú törvény rendelkezései. 

 (6) Állami felsőoktatási intézmény megszűnése esetén az elbocsátott személyzet a törvénynek 
megfelelően végkielégítésben részesül. 

 292. cikk – A tanulmányi csoportokat és azok méretét az egyetemi szenátus az ARACIS által javasolt 
és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által jóváhagyott képzésekkel és tanulmányi 
ciklusokkal összhangban, a minőségi szabványok betartásával határozza meg. 

 

2. SZAKASZ 

Az oktatói beosztások és állások elfoglalása 
 

 293. cikk – Az oktatói állások betöltése, valamint az oktató- és kutatószemélyzet értékelése, 
ösztönzése, továbbképzése és elbocsátása az egyetemek hatáskörébe tartozik, amelyek e tekintetben a 
hatályos jog, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által meghatározott keretmódszertan és az 
egyetemi charta értelmében járnak el. 

 294. cikk – (1) Oktatói vagy kutatói állást a jelen törvény hatályba lépése után meghatározott vagy 
meghatározatlan időre lehet elfoglalni. Meghatározatlan időre oktatói vagy kutatói beosztást csupán a doktori 
cím megszerzése után, a felsőoktatási intézmény által szervezett versenyvizsgával lehet elfoglalni. 

 (2) Oktatói vagy kutatói állást a törvény feltételei között román vagy külföldi állampolgárok egyaránt, 
megkülönböztetéstől mentesen megpályázhatnak. 

 (3) A munkaügyi jogszabályok rendelkezéseitől eltérve, a meghatározott idő legfeljebb 3 év lehet. 

 (4) Kivételesen, a doktorandusz-hallgatók legfeljebb 5 éves meghatározott időszakra alkalmazhatók. 

 (5) Az egyetem és az oktató- és kutatószemélyzet között versenyvizsga nyomán megkötött, 
meghatározott időre szóló munkaszerződés az egyetemi szenátus által elfogadott kritériumok szerint 
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kiértékelt egyéni szakmai teljesítmény alapján, valamint az intézmény humánerőforrás-szükségletei és 
pénzügyi erőforrásai függvényében megújítható, a hatályos törvényi előírásokkal összhangban. 

 295. cikk – (1) A betöltetlen állások elfoglalására szervezett versenyvizsga keretmódszertanát a 
CNATDCU javaslata nyomán, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium előterjesztésére elfogadott 
kormányhatározattal kell meghatározni. 

 (2) A módszertan minden fokozat vagy beosztás esetében kitér a versenyvizsgára való jelentkezés 
alapkövetelményeire, utalva a 219. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott minimális 
szabványokra, a versenyvizsga megszervezési és lebonyolítási módjára, az óváselbírálás eljárására, az 
érdekütközésekre és az összeférhetetlenségi helyzetekre, biztosítva ezáltal a minőséget, valamint az egyetemi 
etika és a hatályos jog betartását. 

 (3) Az egyetemeknek be kell tartaniuk e módszertant, a versenyvizsgát legkevesebb 2 hónappal 
megelőzőn közzétéve valamennyi kiírt állást és a vizsga témaköreit. A versenyvizsgára kiírt állásokat 
legalább a saját honlapon és egy, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által üzemeltetett 
szakhonlapon kell közzétenni. 

 (4) A jelen törvény hatályba lépése után tilos olyan beosztásokat elfoglalni házastársak, valamint III. 
fokig terjedő vér- és házassági rokonok által, amelyek révén azok egyike a másikkal szemben egyazon 
egyetemen belül, bármely szinten közvetlen vezető, ellenőrző, hatósági vagy értékelő pozícióba kerül. 

 (5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseinek megszegése a versenyvizsga érvénytelenítéséhez és a 
vétkeseknek az (1) bekezdésben említett keretmódszertan szerinti megbüntetéséhez vezet. 

 296. cikk – (1) A fenntartott, betöltetlen vagy átmenetileg betöltetlen oktatói állásokat elsőbbséggel az 
intézmény főállású vagy társult oktatóival kell a jelen törvény feltételei között órabéres rendszerben lefödni. 

 (2) A találmányok, újítások, díjak vagy tudományos közlések révén szakterületükön elismert hazai 
vagy külföldi szakértőket meghívott társult egyetemi tanárként vagy docensként a tanszéki tanács 
hozzájárulásával és a kari tanács jóváhagyásával lehet alkalmazni. 

 (3) A felsőoktatási hálózatban a tudományos munkatársi beosztások és fokozatok a hatályos törvényi 
szabályozások szerint szerezhetők meg. 

 297. cikk – (1) Az egyetemek a 295. cikk (1) bekezdésében említett keretmódszertan alapján 
meghatározzák az egyetemi címek megadására, valamint az oktatói és kutatói állások elfoglalására vonatkozó 
saját módszertanukat, amelyet az egyetemi szenátus hagy jóvá. Ez a módszertan nem támaszthat szolgálati 
időre vonatkozó követelményeket, és nem különböztetheti meg hátrányosan az intézményen vagy országon 
kívüli pályázókat az intézményen belüliekkel vagy hazaiakkal szemben. 

 (2) A versenyvizsga eredményét az egyetemi szenátus hagyja jóvá, az állást pedig a vizsgát követő 
félév első napjától lehet elfoglalni. 

 298. cikk – (1) A tanszékvezetők, a karok dékánjai és a rektor felelnek az egyetemi szenátus előtt az 
állások elfoglalására szervezett versenyvizsgának a minőségi szabványok, az egyetemi etika és hatályos jog 
szellemében való, megfelelő körülmények közötti lebonyolításáért. 

 (2) Szabálytalanságok észlelése esetén, az egyetemi szenátus alkalmazhatja a saját módszertanban 
meghatározott szankciókat, amelyek akár a dékánok vagy a rektor leváltásáig is terjedhetnek. 

 299. cikk – (1) Az egyetemek nyilvánosan felelnek az oktatói és kutatói állások elfoglalásának módjáért. 

 (2) Amennyiben megállapítást nyer a tény, hogy nem tartották be a törvényi előírásokat az oktatói és 
kutatói állások elfoglalási eljárásában, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az Egyetemi 
Etikai és Menedzsmentbizottság jelentése alapján kiszabhatja a jelen törvényben meghatározott szankciókat. 

 (3) Amennyiben bíróság állapítja meg az egyetemi oktatói és kutatói állások betöltésére szervezett 
versenyvizsga lebonyolítási eljárásának megszegését, a versenyvizsgát érvénytelenítik, és azt újra meg kell 
szervezni. 
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300. cikk – (1) A habilitáció a következőkből áll: 

 a) habilitációs dolgozat készítése; 

 b) a habilitációs dolgozat nyilvános megvédése egy, a CNATDCU által kinevezett, az országban vagy 
külföldön doktori témavezetői minőséggel rendelkező legkevesebb 3 személyből álló szakbizottság előtt; 

 c) a habilitációs dolgozat elfogadása a nyilvános megvédés nyomán; 

 d) a habilitációs oklevél megszerzése. 

 (2) A habilitációs dolgozat számot ad az oktatói és kutatói képességekről és teljesítményről. A 
dolgozat dokumentált képed ad a tudományos doktori cím megszerzése utáni szakmai munkásságról, amely 
igazolja az akadémiai, tudományos és szakmai megvalósítások eredetiségét és relevanciáját, és amely 
előrevetíti a későbbi kutatási és/vagy egyetemi karrier független fejlődését. 

 (3) Habilitációra csupán azok a tudományos doktori címmel rendelkező személyek jelentkezhetnek, 
akik teljesítik a 219. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint meghatározott minimális szabványokat. 

 (4) A habilitációs vizsgakérelmet a CNATDCU-hoz kell benyújtani. 

 (5) A habilitációs oklevél megadását a CNATDCU javasolja, és az oktatási, kutatási, ifjúsági és 
sportminiszter rendelettel hagyja jóvá. 

 301. cikk – (1) A tanársegédi beosztás elfoglalásához szükséges a doktorandusz-hallgatói minőség 
megszerzése vagy a doktori oklevél birtoklása, valamint az illető oktatói állás betöltésére vonatkozó, az 
egyetemi szenátus által jóváhagyott szabványok teljesítése, amelyek azonban nem támaszthatnak szolgálati 
idővel kapcsolatos követelményeket. 

 (2) A doktori oklevelet nem szerző személy egy felsőoktatási intézményben nem tevékenykedhet 
összességében 5 évnél hosszabb ideig tanársegédként. Az előírt határidő leteltekor az érintett személy 
munkaszerződése jog szerint megszűnik. 

 (3) Az adjunktusi beosztás elfoglalásának minimális követelményei a következők: 

 a) doktori oklevél birtoklása; 

 b) az illető oktatói állás betöltésére vonatkozó, az egyetemi szenátus által jóváhagyott szabványok 
teljesítése, amelyek azonban nem támaszthatnak szolgálati idővel kapcsolatos követelményeket. 

 (4) Az egyetemi docensi beosztás elfoglalásának minimális követelményei a következők: 

 a) doktori oklevél birtoklása; 

 b) az egyetemi docensi beosztás elfoglalására vonatkozó, a 219. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerint jóváhagyott minimális szabványok teljesítése; 

 c) az illető oktatói állás betöltésére vonatkozó, az egyetemi szenátus által jóváhagyott szabványok 
teljesítése, amelyek azonban nem támaszthatnak szolgálati idővel kapcsolatos követelményeket. 

 (5) Az egyetemi tanári beosztás elfoglalásának minimális követelményei a következők: 

 a) doktori oklevél birtoklása; 

 b) habilitációs oklevél birtoklása; 

 c) az egyetemi tanári beosztás elfoglalására vonatkozó, a 219. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint 
meghatározott minimális szabványok teljesítése; 

 d) az illető oktatói állás betöltésére vonatkozó, az egyetemi szenátus által jóváhagyott szabványok 
teljesítése, amelyek azonban nem támaszthatnak szolgálati idővel kapcsolatos követelményeket. 

 (6) A felsőoktatási intézményekben, más törvényszabta követelményeken túl, tudományos 
segédmunkatársi beosztást csupán doktorandusz-hallgatói minőséggel vagy doktori oklevéllel rendelkező 
személyek tölthetnek be. 

 (7) A felsőoktatási intézményekben más törvényszabta követelményeken túl, tudományos munkatársi 
vagy magasabb beosztást csupán doktori oklevéllel rendelkező személyek tölthetnek be. 
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 (8) Az orvosi felsőoktatásban, a tanársegédi állásra pályázóknak legalább rezidens orvosi címmel kell 
rendelkezniük. Kivételt képeznek az Egészségügyi Minisztérium hálózatában megfelelővel nem rendelkező 
vagy a preklinikai tárgyakhoz tartozó állások. 

 (9) Az orvosi felsőoktatásban, az adjunktusi és egyetemi docensi állásra pályázóknak szakorvosi, míg az 
egyetemi tanári állásra pályázóknak főorvosi címmel is kell rendelkezniük. Kivételt képeznek az Egészségügyi 
Minisztérium hálózatában megfelelővel nem rendelkező vagy a preklinikai tárgyakhoz tartozó állások. 
 

3. SZAKASZ 

Az oktatószemélyzet minőségének értékelése 
 

 302. cikk – (1) Az oktató- és kutatószemélyzet, valamint a technikai-adminisztratív személyzet 
szakmai helyzetével kapcsolatos információkat és adatokat személyi szolgálati nyilvántartó lapba jegyzik be. 
A személyi szolgálati nyilvántartó laphoz csupán az érintett személy, a humánerőforrás-menedzser és a 
felsőoktatási intézmény vezetője férhet hozzá. 

 (2) Az egyéni munkaköri leírásokat a tanszék vagy a doktori iskola szintjén bele kell foglalni az 
álláskeretbe. Az álláskeret képezi az oktató- és kutatószemélyzet havi bérezésének törvényes alapját. 

 303. cikk – (1) Az egyetemi oktató- és kutatószemélyzet szakmai eredményeit és teljesítményét 
rendszeresen, legfeljebb ötévente értékelni kell. A értékelés végrehajtásáról az egyetemi szenátus által 
jóváhagyott és alkalmazott módszertan rendelkezik. 

 (2) Az oktatószemélyzet hallgatók általi értékelése kötelező. Az értékelés eredményei nyilvánosak. 

 (3) Az oktató- és kutatószemélyzetet eredményei és teljesítménye függvényében kell bérezni, a 
törvénynek megfelelően. 

 (4) Az oktatók és kutatók munkaszerződései minimális eredményességi szabványokra és a teljesítésük 
elmulasztása esetén való szerződésbontásra is kitérnek. 
 

4. SZAKASZ 

Az oktatószemélyzet jogai és kötelezettségei 
 

 304. cikk – (1) A felsőoktatásban tevékenykedő személyzet az egyetemi chartából, az egyetemi etikai 
kódexből, az egyéni munkaszerződésből és a hatályos jogból eredő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 

 (2) Az alkalmazottak jogainak, valamint a tudományos, kulturális és művészeti alkotásokhoz fűződő 
szellemi tulajdonjogok védelme az egyetemi chartával és a hatályos joggal összhangban garantált. 

 (3) Az egyetemi közösség tagjai számára garantált az akadémiai szabadság. Az akadémiai szabadság 
szellemében az említettek szabadon kifejezhetik szakmai véleményeiket az egyetem területén, és az akadémiai 
minőségi követelmények betartásának feltételével szabadon oktathatnak, kutathatnak és alkothatnak. 

 (4) Az oktató- és kutatószemélyzetnek az akadémiai szabadság szellemében jogában áll 
megszorítások nélkül közölni tanulmányokat és cikkeket, közzétenni könyveket vagy műalkotásokat, továbbá 
hazai és nemzetközi ösztöndíjakra pályázni. 

 (5) Az oktató- és kutatószemélyzet a jelen törvénnyel összhangban részt vehet hazai és nemzetközi 
szakszervezetekben, szakmai és művelődési egyesületekben és szervezetekben, valamint törvényesen 
megalakult politikai szervezetekben. 

 (6) A Parlamentbe beválasztott, Kormányba kinevezett, illetve a Parlament, a Törvényhozási Tanács, 
az Alkotmánybíróság, az Alapvető Jogok Biztosi Hivatalának, az Államelnöki Hivatal, a Kormány vagy az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium apparátusában sajátos szaktisztséget betöltő, valamint a 
Parlament által az állam központi szerveibe beválasztott, főállású oktatók állásfenntartásban részesülnek az 
illető tisztség betöltésének idejére. A mandátum vagy a kinevezés ideje alatt az oktatók az illető tisztségeket 
oktatói és kutatói tevékenységgel halmozhatják. 



ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 21/2013. szám. 109 

 (7) A (6) bekezdés rendelkezései a kormánymegbízotti, helyettes kormánymegbízotti, megyei 
tanácselnöki és tanácselnök-helyettesi, polgármesteri, alpolgármesteri, valamint az oktatási, művelődési, 
ifjúsági és sportrendszerben vezető, irányító és ellenőrző tisztséget betöltő, főállású oktatók tekintetében is 
alkalmazandók. Ugyanazon jogokban részesül a pedagógusházak vezető beosztásban lévő személyzete és 
szakszemélyzete, valamint a különböző hatóságok és közintézmények, illetőleg az Államelnöki Hivatal, a 
Parlament vagy a Kormány alárendeltségében működő bizottságok és ügynökségek vezető beosztásaiba vagy 
egyéb tisztségeibe kinevezett főállású oktatószemélyzet. 

 (8) A (6) bekezdés előírásaiban részesülnek az állami küldetés keretében külföldre utazott és a 
nemzetközi szervezetekben tevékenykedő főállású oktatók is, valamint kísérőik, ha maguk is főállású oktatók. 

 (9) A kormányzati, egyetemközi vagy intézményközi megállapodások vagy egyezmények alapján 
oktatás, kutatás, művészeti vagy sporttevékenységben való részvétel céljából külföldre hivatott, illetve 
szakosodásra kiküldött főállású oktatószemélyzet állását fenn kell tartani. 

 (10) A szakosodni, illetve hazai vagy külföldi tudományos kutatásban részt venni óhajtó főállású 
oktatószemélyzet fizetetlen szabadságra jogosult. Annak időtartama nem haladhatja meg a 3 évet egy 7 éves 
referencia-időszak alatt. Ilyen esetekben, a jóváhagyást esetenként a felsőoktatási intézmény vezetőségének 
vagy a vezetőtanácsnak kell megadnia, azzal a feltétellel, hogy bizonyítsák az ilyen irányú elfoglaltságot. 

 (11) A főállású oktatószemélyzet a felsőoktatási intézmény jóváhagyásával tízévente egy egyetemi 
tanévet kitevő fizetetlen szabadságban részesülhet, mely időszakra állásfenntartásban részesül. 

 (12) Az állásfenntartás időszaka tanügyben letöltött szolgálati időnek számít. 

 (13) Az oktatószemélyzet az alábbiak szerint részesül szabadságban: 

 a) évente legkevesebb 40 munkanapos fizetett szabadságban az egyetemi szünidők alatt; alaposan 
indokolt esetekben, a felsőoktatási intézmény vezetősége megszakíthatja a törvényes szabadságot, mely 
esetben az érintett személyeket meg kell fizetni az elvégzett munkáért; a törvényes szabadság letöltésére 
vonatkozó módszertani szabályokat az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium az ágazati szinten 
reprezentatív tanügyi szakszervezetek képviselőivel közösen dolgozza ki; 

 b) a pihenőszabadság letöltésének időszakát az egyetemi szenátus határozza meg minden oktató 
esetében, figyelembe véve az oktatás és az érintett érdekeit. 

 (14) A felsőoktatási intézmények saját forrásokból teljes egészében vagy részben biztosíthatják a más 
településen lakó oktatószemélyzet szállítását és elszállásolását. 

 (15) Az oktatószemélyzet egészségügyi ellátásban részesül az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium és az Egészségügyi Minisztérium közötti megállapodásban meghatározott orvosi és 
pszichológiai rendelőkben, járóbeteg-szakellátó intézményekben és kórházakban. 

 (16) Az oktatószemélyzet a hatályos jognak megfelelően megszakíthatja oktatói tevékenységét a 2 
vagy, fogyatékos gyermek esetében, 3 évre szóló gyermeknevelési szabadság idejére, mely időre állását fenn 
kell tartani. E jogban csupán a szülők vagy a törvényes eltartók egyike részesülhet. 

 305. cikk – Az oktatószemélyzetet és a hallgatókat az egyetem területén a közrendészeti szervek 
védelmezik. Védelmet olyan személyek vagy személycsoportok ellen kell biztosítani, akik/amelyek az 
oktatók emberi és szakmai méltóságára törnek, illetve megakadályozzák az említetteket jogaik és 
kötelezettségeik gyakorlásában. A védelmet az egyetemi charta szerint engedélyezett személy kéri. 
 

5. SZAKASZ 

Egyetemi etika 
 

 306. cikk – (1) Minden egyetemen etikai bizottság működik. 

 (2) Az egyetemi etikai bizottság felépítését és összetételét a vezetőtanács javasolja, az egyetemi 
szenátus véleményezi és a rektor hagyja jóvá. A bizottság tagjai szakmailag elismert és nagy erkölcsi 
tekintélyű személyek. Nem lehetnek tagjai az egyetemi etikai bizottságnak a következő beosztásokban lévő 
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személyek: rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, ügyvezető igazgató, tanszékvezető, kutatóintézet-
vezető, tervezőintézet-vezető vagy termelő kisegység-vezető. 

 (3) Az egyetemi etikai bizottság feladatai az alábbiak: 

 a) megkeresésre vagy saját kezdeményezésre kivizsgálja és megoldja, az egyetemi etikai kódex 
szellemében, az egyetemi etikai szabályok megszegési eseteit; 

 b) évente beszámolót készít az egyetemi és a kutatási etika betartásáról, amelyet nyilvános 
dokumentumként bemutat a rektornak és az egyetemi szenátusnak; 

 c) részt vesz az egyetemi etikai és deontológiai kódex kidolgozásában, amelyet elfogadásra és az 
egyetemi chartába való belefoglalás céljából az egyetemi szenátus elé kell terjeszteni; 

 d) teljesíti az utólagosan módosított és kiegészített 206/2004. számú törvényben meghatározott feladatokat; 

 e) teljesíti a jelen törvényben vagy az egyetemi chartában számára előírt bármely más feladatot. 

 307. cikk – Az egyetemi etikai bizottság határozatait az egyetem jogtanácsosa véleményezi. Az 
egyetemi etikai bizottság határozataiért és tevékenységéért a jogi felelősség az egyetemet terheli. 

 308. cikk – (1) Az egyetemen belülről vagy azon kívülről bárki megkeresheti az egyetemi etikai 
bizottságot az egyetemi közösség tagjai által elkövetett vétségekkel. 

 (2) Az egyetemi etikai bizottság bizalmasan kezeli a megkereső kilétét. 

 309. cikk – A megkeresés nyomán az egyetemi etikai bizottság megindítja az egyetemi etikai és 
deontológiai kódexben, illetőleg az utólagosan módosított és kiegészített 206/2004. számú törvényben 
meghatározott eljárásokat. A bizottság a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül 
válaszol a megkeresőnek, és közli az eljárások eredményét, mihelyt azok befejeződtek. 

 310. cikk – A tudományos kutatásban és az egyetemi tevékenységben való erkölcsös magatartás 
súlyos megszegésének minősülnek a következők: 

 a) más szerzők eredményeinek vagy közléseinek plagizálása; 

 b) eredmények gyártása vagy valós eredmények fiktív eredményekkel való helyettesítése; 

 c) hamis információk és adatok megadása az ösztöndíjpályázatokban vagy finanszírozási kérelmekben. 
   

6. SZAKASZ 

Kitüntetések 
 

 311. cikk – (1) A felsőoktatásban tevékenykedő oktatószemélyzet pályázat alapján odaítélt 
érdemfokozatban részesül. Érdemfokozatban a felsőoktatási intézmény szintjén létező oktatói állások 16%-a 
részesül, és az alapbér 25%-át teszi ki. Az érdemfokozatot 5 évre ítélik oda. 

 (2) Az oktatószemélyzetnek odaítélhető érdemrendek és érdemérmek a következők: 

 a) Spiru Haret Érdemrend Parancsnoki, Lovagi és Tiszti fokozata; az érdemrend a felsőoktatásban 
tevékenykedő oktató-, vezető, irányító és ellenőrző személyzetnek ítélhető oda; 

 b) Alma Mater Érdemrend Parancsnoki, Lovagi és Tiszti fokozata; az érdemrend a felsőoktatásban 
tevékenykedő oktató-, vezető és kutatószemélyzetnek ítélhető oda; 

 c) A tantestület tiszteletbeli tagja érdemérem; az érdeméremmel a nyugdíjazás előtt álló, kimagasló 
oktatói és szakképzési tevékenységgel rendelkező oktatók tüntethetők ki. 
 

7. SZAKASZ 

Fegyelmi büntetések 
 

 312. cikk – (1) Az oktató- és kutatószemélyzet, a kisegítő oktató- és kutatószemélyzet, valamint a 
felsőoktatásban tevékenykedő vezető, irányító és ellenőrző személyzet fegyelmi felelőséggel tartozik az 
egyéni munkaszerződés szerint rá háruló kötelezettségek megszegéséért, valamint a magatartási 
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szabályoknak az oktatás érdekeit és az intézmény hírnevét csorbító megszegéséért. A magatartási szabályokat 
az egyetemi charta rögzíti anélkül, hogy korlátozná a szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogot és az 
akadémiai szabadságot. 

 (2) Az oktató- és kutatószemélyzetre kiszabható fegyelmi büntetések a következők: 

 a) írásbeli figyelmeztetés; 

 b) az alapbér csökkentése, amelyet adott esetben össze kell vonni a vezetési, irányítási és ellenőrzési 
pótlékkal; 

 c) egy magasabb oktatói, illetve vezető, irányító és ellenőrző beosztás, doktori, magiszteri vagy 
licencbizottsági tagság megszerzésére szervezett vizsgára való jelentkezési jog felfüggesztése meghatározott időre; 

 d) a vezető tisztségből való felmentés; 

 e) a munkaszerződés fegyelmi okokból való felbontása. 

 313. cikk – (1) A felsőoktatási intézményben a fegyelmi büntetés kiszabását esetenként a tanszékvezető, 
illetve a kutatóintézet, a tervezőintézet vagy a termelő kisegység vezetője, a dékán vagy a rektor, illetve a 
tanszék, a kari tanács vagy az egyetemi szenátus tagjainak legkevesebb kétharmada javasolja. Az említettek 
megkeresés nyomán, illetve hivatalból járnak el, ha a szabályszegést közvetlenül állapították meg. 

 (2) A 312. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott fegyelmi büntetéseket a kari 
tanácsok szabják ki. A 312. cikk (2) bekezdésének c) – e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetéseket az 
egyetemi szenátus szabja ki. 

 (3) A fegyelmi büntetéseket esetenként a dékán vagy a rektor hajtja végre. 

 (4) A felsőoktatásban a szankciókat az intézmény humánerőforrás-szolgálata közli írásban az 
alárendelt oktató- és kutató-, valamint kisegítő oktató- és kutatószemélyzettel. 

 314. cikk – (1) Fegyelmi szankció csupán a jelentett esetet kivizsgálása, az érintett személy 
meghallgatása és a védelmére felhozottak ellenőrzése után szabható ki. 

  (2) Az oktató-, kutató- és adminisztratív személyzet által elkövetett fegyelmi vétségek kivizsgálására 
3 – 5 tagból álló vizsgálóbizottságokat kell létrehozni; a bizottság tagjai közül az egyik a szakszervezet 
képviselője, a többi pedig a szabályszegővel legalább azonos szintű oktatói beosztással rendelkezik; 

 (3) A vizsgálóbizottságot esetenként a következők nevezik ki: 

 a) a rektor, az egyetemi szenátus jóváhagyásával; 

 b) az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a felsőoktatási intézmények vezető személyzete, 
valamint az egyetemi szenátus határozataival kapcsolatosan emelt kifogások megoldása esetében. 

 315. cikk – Az oktató-, kutató- és kisegítő oktatószemélyzet anyagilag a munkajog szerint vonható 
felelősségre. A kártérítési intézkedésekről a munkajog rendelkezik. 

 316. cikk – Amennyiben a fegyelmi büntetéssel sújtott személy egy éven belül nem követ el újabb 
fegyelmi vétséget, javítva tevékenységén és magatartásán, a fegyelmi büntetést kiszabó hatóság elrendelheti a 
büntetés törlését, megfelelő megjegyzést téve az érintett személyi szolgálati nyilvántartó lapjába. 

 317. cikk – (1) A fegyelmi vétségnek minősíthető tett elkövetésével kapcsolatosan bárki megkeresheti a 
felsőoktatási intézményt. A megkeresést írott formában, iktatva kell beterjeszteni a felsőoktatási intézményhez. 

 (2) A fegyelmi büntetéssel sújtott személy bírósági jogorvoslathoz való joga garantált. 
 

8. SZAKASZ 

Az egyetemi etika és az erkölcsös kutatási magatartás megsértésének büntetése 
 

 318. cikk – Az oktató- és kutatószemélyzetre, valamint a kisegítő oktató- ás kutatószemélyzetre az 
egyetemi etikai bizottság által – az egyetemi etika vagy az erkölcsös tudományos kutatási magatartás 
megszegése esetén – kiszabható büntetések az alábbiak: 
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 a) írásbeli figyelmeztetés; 

 b) az alapbér csökkentése, amelyet adott esetben össze kell vonni a vezetési, irányítási és ellenőrzési 
pótlékkal; 

 c) egy magasabb oktatói, illetve vezető, irányító és ellenőrző beosztás, doktori, magiszteri vagy 
licencbizottsági tagság megszerzésére szervezett vizsgára való jelentkezési jog felfüggesztése meghatározott időre; 

 d) a vezető tisztségből való felmentés; 

 e) a munkaszerződés fegyelmi okokból való felbontása. 

 319. cikk – Az egyetemi hallgatókra és a doktorandusz-hallgatókra az egyetemi etikai bizottság által 
kiszabható büntetések az alábbiak: 

 a) írásbeli figyelmeztetés; 

 b) az egyetemről való kizárás; 

 c) az egyetemi etikai és deontológiai kódexben meghatározott más büntetések. 

 320. cikk – Az egyetemi etikai és szakmai deontológiai kódex megsértése esetén, az egyetemi etikai 
bizottság az egyetem etikai és szakmai deontológiai kódexével összhangban kiszab egy vagy több büntetést a 
318. vagy 319. cikkben meghatározottak közül. 

 321. cikk – A tudományos kutatási erkölcsös magatartás megsértése esetén, az egyetemi etikai 
bizottság az utólagosan módosított és kiegészített 206/2004. számú törvénnyel, a kutatószemélyzet etikai és 
szakmai deontológiai kódexével és az egyetem etikai és szakmai deontológiai kódexével összhangban kiszab 
egy vagy több büntetést a 318. vagy 319. cikkben meghatározottak vagy a törvénnyel előírtak közül. 

 322. cikk – Az egyetemi etikai és deontológiai bizottság által kiszabott büntetéseket 30 napon belül 
esetenként a dékán vagy a rektor hajtja végre. 

 323. cikk – (1) Az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai 
Tanács megkeresésre vagy saját kezdeményezésből kivizsgálja az erkölcsös tudományos kutatási magatartás 
megsértési eseteit, és határozatban megállapítja az illető személy vagy személyek vétkességét vagy 
ártatlanságát; elmarasztaló határozat esetén abba bele kell foglalni a törvény szerint alkalmazandó 
büntetéseket is. 

 (2) Az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai Tanács 
bizalmasan kezeli a megkereső kilétét. 

 (3) Az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai Tanács 
határozatait az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium jogi főosztálya véleményezi. Az Országos 
Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai Tanács határozataiért a jogi felelősség az 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumot terheli. 

 324. cikk – A felsőoktatásban tevékenykedő személyzet megállapított és bizonyított erkölcsös 
kutatási magatartás elleni vétségeit az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs 
Etikai Tanács az alábbi büntetések egyikével vagy azok közül többel is sújthatja: 

 a) írásbeli figyelmeztetés; 

 b) az erkölcsös magatartási szabályok megszegésével közzétett valamennyi munka visszavonása 
és/vagy kijavítása; 

 c) a doktori témavezetői minőség vagy a habilitációs oklevél visszavonása; 

 d) a doktori cím visszavonása; 

 e) az egyetemi oktatói cím vagy a kutatói fokozat visszavonása, illetve lefokozás; 

 f) a felsőoktatási intézmény keretében betöltött vezető tisztségből való felmentés; 

 g) a munkaszerződés fegyelmi okokból való felbontása; 

 h) a közalapokból származó kutatásfinanszírozáshoz való hozzáférés meghatározott időre szóló 
megtiltása. 



ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 21/2013. szám. 113 

 325. cikk – Tilos oktatói vagy kutatói beosztás olyan személyek általi elfoglalása, akik a tudományos 
kutatásban vagy egyetemi tevékenységükben a törvény szerint súlyosnak minősülő etikai vagy az erkölcsös 
magatartás elleni vétségeket követtek el. Az oktatói vagy kutatói állás betöltésére szervezett versenyvizsgát 
érvénytelenítik, és az egyetemmel kötött munkaszerződés jog szerint megszűnik, függetlenül attól, hogy 
mikor bizonyosodik be, hogy az illető személy a tudományos kutatásban vagy egyetemi tevékenységében 
súlyos etikai vétséget követett el. A vétségeket az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és 
Innovációs Etikai Tanács állapítja meg, a törvénynek megfelelően. 

 326. cikk – Az Országos Tudományos Kutatási, Technológiafejlesztési és Innovációs Etikai Tanács 
által kirótt büntetéseket 30 napos határidőn belül esetenként az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium, az Országos Tudományos Kutatási Hatóság elnöke, az Országos Minősítő Bizottság, a 
kutatás finanszírozását közalapokból biztosító szerződő hatóságok vezetői, a felsőoktatási intézmények vagy 
a kutatóintézetek vezetői hajtják végre. 
 

9. SZAKASZ 

Az oktató- és kutatószemélyzet bérezése 
 

 327. cikk – Az oktató- és kutatószemélyzet bérezése tekintetében a hatályos jog és az egyetemi 
szenátus határozatai az irányadók. 
 

V. CÍM 
Egész életen át tartó tanulás 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 
 

 328. cikk – (1) A jelen cím az egész életen át tartó tanulás romániai általános és integráló keretét 
szabályozza. 

 (2) Az egész életen át tartó tanulás minden személy által élete során formális, nem-formális és 
informális környezetben folytatott olyan tanulási tevékenységek összessége, amelyeknek célja a kompetenciák 
többperspektívájú, azaz egyéni, állampolgári, társadalmi és foglalkoztatási síkon való fejlesztése. 

 (3) Az egész életen át tartó tanulás magában foglalja a kisgyermekkori nevelést, a közoktatást, a 
felsőoktatást, valamint a felnőttoktatást és a szakmai továbbképzést. 

 329. cikk – (1) Az egész életen át tartó tanulás fő célja a személyek kiteljesedése és a társadalom 
fenntartható fejlesztése. 

 (2) Az egész életen át tartó tanulás középpontjában a kulcskompetenciák, valamint a különböző 
tudományterületekre vagy szakmákra sajátos kompetenciák kialakítása és fejlesztése áll. 

 330. cikk – (1) Az egész életen át tartó tanulásra formális, nem-formális és informális környezetben 
kerül sor. 

 (2) A formális környezetben való tanulás szervezett és rendszerezett tanulási forma, amelyre 
intézményes keretek között kerül sor, és amely célirányosan megtervezett oktatási folyamatra épül. Ez a 
tanulási forma célokat, időkeretet és erőforrást feltételez, a tanuló személy akaratától függ, és a megszerzett 
tudás és kompetenciák intézményes elismerésével zárul. 

 (3) A nem-formális környezetben való tanulás megtervezett, tanulási célokat is kitűző 
tevékenységekbe integrált tanulási forma, amely nem követ egy kifejezett tantervet és meghatározott 
időtartamot. Ez a tanulási forma a tanuló személy szándékától függ, és nem vezet a megszerzett tudás és 
kompetenciák közvetlen intézményes elismeréséhez. 
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 (4) Az informális környezetben való tanulás a napi munka, a családi környezet és a szabadidőtöltés 
eredménye, amely célok, időtartam és tanulási segítség szempontjából nem szervezett vagy felépített. Ez a 
tanulási forma nem függ a tanuló személy szándékától, és nem vezet a megszerzett tudás és kompetenciák 
közvetlen intézményes elismeréséhez. 

 (5) A nem-formális és informális környezetben megszerzett tudást és kompetenciákat ilyen célból 
törvény szerint engedélyezett szervezetek ismerhetik el. 

 331. cikk – (1) A formális környezetben való tanulást lehetővé tevő intézmények vagy szervezetek a 
következők: a köz- és felsőoktatási intézmények, a minisztériumok vagy a helyi hatóságok alárendeltségében 
működő oktatási és szakképzési központok, a törvény feltételei között engedélyezett/akkreditált közületi és 
magán oktatás- és képzésszolgáltatók, a törvény feltételei között engedélyezett képzéseket kínáló nem-
kormányzati vagy kormányzati szervezetek, a saját alkalmazottaiknak szakképzést biztosító munkaadók. 

 (2) A nem-formális környezetben való tanulásra a következők keretében kerülhet sor: az (1) 
bekezdésben említett intézmények és szervezetek, gyermekgondozó és gyermekvédelmi központok, 
tanulóklubok és gyermekpaloták, munkahelyek, művelődési intézmények, úgymint múzeumok, színházak, 
kulturális központok, könyvtárak, dokumentációs központok, filmszínházak, művelődési házak, valamint 
szakmai és művelődési egyesületek, szakszervezetek és nem-kormányzati szervezetek. 

 (3) Az informális környezetben való tanulásra az (1) és (2) bekezdésben említet intézmények és 
szervezetek keretében kerülhet sor. Az informális tanulás gyakran önkéntelen és nem tudatosított folyamat, 
amelyre sor kerülhet akkor, amikor a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek különböző családi, munkahelyi és 
közösségi tevékenységeket folytatnak, közösségi oldalakon időznek, önkéntesként működnek, sportolnak, 
illetve kulturális vagy más hasonló tevékenységekben vesznek részt. 

 332. cikk – (1) A közoktatás megszervezését és működését a jelen törvény II. címe szabályozza. 

 (2) A felsőoktatás megszervezését és működését a jelen törvény III. címe szabályozza. 

 (3) A felnőttképzés megszervezését és működését a felnőttképzésre és a munkahelyi inasképzésre 
vonatkozó joganyag szabályozza. 

 333. cikk – Az állam garantálja és akár pénzügyileg is támogatja a következő kategóriák oktatáshoz 
és szakmai továbbképzéshez való hozzáférését: 

 a) azok a fiatalok és felnőttek, akik nem teljesítették a kötelező oktatást; 

 b) azok a fiatalok, akik az oktatási rendszert azelőtt elhagyták, hogy szakképesítést szerezhettek 
volna, és akik nem vesznek részt semmilyen oktatási vagy szakképzési formában; 

 c) azok a végzősök, akik a szakoktatástól eltérő oktatásban vettek részt, illetve középiskolai vagy 
felsőfokú végzettséget a munkaerőpiaci viszonyok közepette redundásnak vagy nem relevánsnak számító 
szakterületen és szakmában szereztek; 

 d) a sajátos nevelési igényű személyek; 

 e) a hosszabb külföldi munkavégzés után hazatérő fiatalok és felnőttek; 

 f) a gazdasági és szociális szempontból hátrányos helyzetű közösségekben tartózkodó fiatalok és 
felnőttek; 

 g) az alacsony iskolázottsági szinttel rendelkező, 40 év fölötti, gyengén képzett vagy szakképzetlen,  
városi és vidéki alkalmazottak; 

 h) az iskolai kudarcnak fokozottan kitett tanulók; 

 i) a folyamatos képzésben részt venni óhajtó minden állampolgár. 

 334. cikk – Az egész életen át tartó tanulást állami és magánalapokból, a köz- és a magánszféra 
partneri összefogásával, munkaadók és nem-kormányzati szervezetek támogatásával és résztámogatásával, 
vissza nem térítendő európai alapok bevonásával, folyamatos képzési számlákból és haszonélvezői 
hozzájárulásokból kell finanszírozni. 
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II. FEJEZET 

Az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos felelősségek 
 

 335. cikk – Az állam az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos feladatait az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztériumon, a Parlamenten, a Kormányon, a Munkaügyi, Családügyi és Szociális 
Védelmi Minisztériumon, a Művelődési és Örökségvédelmi Minisztériumon, az Egészségügyi 
Minisztériumon, valamint a Közigazgatási és Belügyminisztériumon keresztül teljesíti. 

 336. cikk – Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak az egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos legfontosabb feladatai az alábbiak: 

 a) az oktatással, szakképzéssel, kutatással, ifjúsággal és sporttal kapcsolatos nemzeti stratégiák és 
politikák kidolgozása; 

 b) a romániai oktatási rendszer megszervezésével és működésével kapcsolatos szabályozások kidolgozása; 

 c) az oktatási rendszer és az oktatásszolgáltatók közvetlen vagy meghatalmazott szerveken keresztül 
történő nyomon követése, értékelése és felügyelete; 

 d) a tanulási eredmény megerősítésére és elismerésére szolgáló mechanizmusok és módszertanok 
kidolgozása; 

 e) a felnőttek és időskorúak nem-szakmai nevelésére vonatkozó politikák kidolgozása a Művelődési 
és Örökségvédelmi Minisztériummal közösen; 

 f) az oktatást és szakképzést szabályozó joganyagban meghatározott egyéb feladatok. 

 337. cikk – A Munkaügyi, Családügyi és Szociális Védelmi Minisztériumnak az egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos legfontosabb feladatai az alábbiak: 

 a) a felnőttképzéssel kapcsolatos nemzeti stratégiák és politikák kidolgozása az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztériummal közösen; 

 b) a munkahelyi szakképzés és a munkahelyi inasképzés szabályozása; 

 c) a nemzeti oktatási rendszer keretében tevékenykedőktől eltérő képzésszolgáltatók közvetlen vagy 
meghatalmazott szerveken keresztül történő nyomon követése, értékelése, akkreditálása és felügyelete; 

 d) az oktatást és szakképzést szabályozó joganyagban meghatározott egyéb feladatok. 

 338. cikk – A Művelődési és Örökségvédelmi Minisztériumnak az egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos legfontosabb feladatai az alábbiak: 

 a) a közönség kultúrához való hozzáférésének és az abban való részvételének ösztönzése; 

 b) partneri kapcsolatok kezdeményezése és ápolása a helyi közigazgatási hatóságokkal és a polgári 
társadalom struktúráival a művelődési intézmények és létesítmények által nyújtott közszolgáltatások 
kiszélesítésére, korszerűsítésére és hatékonyságának növelésére, a közönség művelődési és nevelési 
szükségleteinek kielégítése érdekében; 

 c) az alkotóművészek, előadóművészek és művelődési szakemberek szakmai kompetenciái 
elismerésének támogatása, valamint jogaik és érdekeik érvényesülésének garantálása; 

 d) az oktatást és szakképzést szabályozó joganyagban meghatározott egyéb feladatok. 

 339. cikk – (1) A minisztériumok és a központi hatóságok feladatkörrel rendelkezhetnek a külön-
törvényekkel szabályozott szakmák terén való oktatásban és képzésben. 

 (2) A védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági intézmények személyzetének folyamatos 
szakképzését az említettek vezetői által a jelen törvény szerint kibocsátott rendeletek és utasítások 
szabályozzák. 

 (3) A katonai, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági személyzet nem-egyetemi folyamatos 
továbbképzésének szervezeti hátterét, szakirányait, szakosításait, beiskolázási keretét és a jelentkezők kiválasztási 
feltételeit esetenként a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Belügyminisztérium, a Román Hírszerző 
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Szolgálat, valamint más, védelmi, hírszerzési, közrendészeti és nemzetbiztonsági feladatkörrel rendelkező 
intézmények határozzák meg a képzés sajátosságai és az oktatási szintek függvényében. 

 340. cikk – (1) Az Országos Képesítési és Felnőttképzési Tanácsnak és az Országos Képesítési és 
Felnőttképzési Tanács Végrehajtó Egységének az átszervezéséből létrejön az Országos Képesítési Hatóság. 

 (2) Az Országos Képesítési Hatóság az Európai Képesítési Keretrendszer alapján kidolgozza az 
Országos Képesítési Keretrendszert, továbbá kezeli az Országos Képzési Jegyzéket és a Felnőttképzés-
szolgáltatók Országos Jegyzékét. Az Országos Képesítési Hatóság országos szinten irányítja a továbbképzés-
szolgáltatók engedélyezését, összehangolja a továbbképzésben való minőségbiztosítási rendszert és az ágazati 
bizottságok tevékenységét. Az Országos Képesítési Hatóság feladatai közé még a következők tartoznak: 

 a) kidolgozza, gyakorlatba ülteti és frissíti az Országos Képesítési Keretrendszert és az Országos 
Képzési Jegyzéket; 

 b) gondoskodik az országos képesítési rendszernek a többi európai és nemzetközi képesítési 
rendszerekkel való összeférhetőségéről; 

 c) az országos képesítési rendszerrel és a humánerőforrás-fejlesztéssel – ideértve a felnőttképzést is – 
kapcsolatos nemzeti politika- és stratégiaelemeket és jogszabályokat javasol az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztériumnak; 

 d) országos szinten összehangolja és felügyeli a foglalkoztatási és szakképzési szabványok kidolgozását; 

 e) irányítja a felnőttképzésben való minőségbiztosítást; 

 f) összehangolja és felügyeli a felnőttképzés-szolgáltatók engedélyezését; 

 g) kidolgozza a felnőttképzés-szolgáltatók országos jegyzékét és a szakvizsgáztatók országos jegyzékét;  

 h) irányítja a szakvizsgáztató központok és a szakvizsgáztatók engedélyezését; 

 i) részt vesz az országos érdekű szakképesítési és felnőttképzési tervek vagy programok kidolgozásában; 

 j) támogatja a szociális párbeszédet, segítve és irányítva az ágazati bizottságok tevékenységét. 

 (3) Az Országos Képesítési Hatóság folyó és tőkekiadásait saját bevételekből és az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium költségvetésén keresztül biztosított állami költségvetési kiutalásokból kell fedezni. 

 (4) Az Országos Képesítési Hatóság szintjén tanácsadó testület hozandó létre, amely a köz- és 
felsőoktatási intézmények, a hallgatók, a szakmai egyesületek, a központi közigazgatás, a munkaadói 
szervezetek, a szakszervezetek és az ágazati bizottságok képviselőiből tevődik össze. A tanács segíti az 
Országos Képesítési Hatóságot az Országos Képesítési Keretrendszer és a felnőttképzési rendszer 
fejlesztésére vonatkozó nemzeti stratégiák és cselekvési tervek kidolgozásában. 

 (5) Az Országos Képesítési Hatóságot az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium irányítja. 
Az említett hatóság szervezeti felépítését, megszervezését és működését a jelen törvény hatályba lépésétől 
számított 3 hónapos határidőn belül kormányhatározattal kell megszabni. 

 341. cikk – (1) Az Országos Képesítési Keretrendszer a képzések osztályozásának eszköze különböző 
teljesített tanulási szinteknek megfelelő kritériumsor szerint, amelynek célja a hazai képesítési alrendszerek 
integrálása és összehangolása, valamint a képzéseknek a munkaerőpiaccal és a polgári társadalommal 
szembeni átláthatóságának, hozzáférhetőségének, fejlődésének és minőségének javítása. 

 (2) Az Országos Képesítési Keretrendszer az egész életen át tartó tanulás perspektívájából kiterjed az 
általános középfokú oktatásban, a műszaki és szakoktatásban, a szakmai továbbképzésben, az inasképzésben 
és a felsőoktatásban mind formális, mind pedig informális és nem-formális környezetben megszerzett 
képesítések országos rendszerére. 

 (3) Az Országos Képesítési Keretrendszer lehetővé teszi mind a formális, mind pedig az informális és 
nem-formális környezetben teljesített tanulási eredmények elismerését, mérését és összekapcsolását, 
biztosítva ugyanakkor a képzések és az igazolt címek következetességét. Egy országos képesítési 
keretrendszer megléte az egész életen át tartó tanulás perspektívájából hozzájárul a képesítések 
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megkettőződésének és átfedésének megelőzéséhez, segíti a pályatervezésben való tudatos döntéshozatalt és 
megkönnyíti a szakmai fejlődést. 

 (4) Az Országos Képesítési Keretrendszer hozzájárul a szakképzési rendszer minőségének biztosításához. 

 342. cikk – (1) Az Országos Képesítési Hatóság felméri és igazolja a kompetenciaértékelő 
szakembereket, a minősítő szakembereket és a külső értékelőket. 

 (2) A kompetenciaértékelő szakemberek, a minősítő szakemberek és a külső értékelők felmérési és 
igazolási kritériumait és eljárásait a jelen törvény módszertani végrehajtási utasításai határozzák meg, 
amelyeket oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell jóváhagyni. 

 (3) Az Országos Képesítési Hatóság elkészíti az igazolt kompetenciaértékelő szakemberek, minősítő 
szakemberek és külső értékelők országos jegyzékét. 

 (4) Az Országos Képesítési Hatóság külső értékelők által készített értékelési jelentések alapján 
akkreditálja az értékelő központokat és szervezeteket.  

 343. cikk – (1) A folyamatos képzést támogató közösségi központokat a helyi közigazgatási 
hatóságok hozzák létre az oktatás- és képzésszolgáltatókkal partnerségben. Ezek a központok az egész életen 
át tartó tanulás terén kidolgozott politikák és stratégiák közösségi szinten való végrehajtását szolgálják. A 
közösségi központok működését az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kezdeményezésére, 
kormányhatározattal kell szabályozni. 

 (2) A köz- és felsőoktatási intézmények egymaguk, illetve a helyi hatóságokkal, más intézményekkel, 
valamint köz- és magánszervezetekkel – úgymint művelődési házak, továbbképzés-szolgáltatók, szociális 
partnerek, nem-kormányzati szervezetek és más hasonlók – partnerségben folyamatos képzést támogató 
közösségi központokat szervezhetnek helyi szinten az érdekelt célcsoportok sajátos igényeihez igazított 
oktatáskínálattal. 

 (3) Az említett közösségi központok finanszírozására a törvény feltételei között köz- és 
magánalapokból kerül sor. A közösségi központok valamennyi bevétele azok rendelkezésére áll. 

 344. cikk – (1) A folyamatos képzést támogató helyi közösségi központok feladatai a következők: 

 a) tanulmányokat és elemzéseket készítenek a helyi oktatási és szakképzési igényekről; 

 b) helyi szintű beavatkozási terveket dolgoznak ki az állandó oktatás terén; 

 c) oktatási szolgáltatásokat nyújtanak gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, az alábbiak révén: 

(i) felzárkóztató programok kulcskompetenciák megszerzésére vagy kiegészítésére, ideértve a 
„Második esély” vagy „elsőbbséges oktatási területek” típusú, az oktatási rendszert korán 
elhagyó vagy képesítéssel nem rendelkező fiataloknak és felnőtteknek szánt programokat is;    

(ii) a nem-formális és informális környezetben való tanulás eredményeinek megerősítésére 
szánt programok; 

(iii) szakképzéshez/szakmai átképzéshez szükséges szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló 
programok; 

(iv) vállalkozói ismeretek elsajátítását célzó programok; 

(v) személyi fejlesztési vagy szabadidős programok; 

(vi) a közösség valamennyi tagját az állandó oktatásba bevonni hivatott tevékenységek. 

 d) tájékoztatást, eligazítást és tanácsadást nyújtanak az alábbiakkal kapcsolatosan: 

(i) oktatási és szakképzési programokhoz való hozzáférés; 

(ii) a nem-formális és informális környezetben való tanulás eredményeinek megerősítése; 

(iii) munkavállalásra való felkészülés. 

 e) biztosítják a nem-formális és informális környezetben való tanulás eredményeinek értékelését és 
igazolását; 
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 f) biztosítják a közösség tagjainak hozzáférését modern információs és kommunikációs eszközökhöz; 

 g) támogatják a gazdasági szférával való partnerséget; 

 h) gyakorlatba ültetik az európai, Europass és Youthpass vívmányokat, a nyelvi útlevelet és a 
folyamatos képzési dossziét; 

 i) nyilvántartást vezetnek a szolgáltatásaik igénybe vételéről. 

 (2) A folyamatos képzést támogató közösségi központok akkreditálási, időszakos értékelési, 
szervezeti és működési módszertanát kormányhatározattal kell jóváhagyni. 

 345. cikk – (1) A jelen törvény alkalmazásában a tanulási eredmények azonosításával, értékelésével 
és elismerésével kapcsolatos fogalmak meghatározása a következő: 

 a) a tanulási eredmények annak kifejezői, hogy egy személy a tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért 
és képes elvégezni; a tanulási eredmények tudás, készségek és kompetenciák formájában öltenek testet; 

 b) a tanulási eredmények azonosítása az a folyamat, amelynek során az egyének egymaguk vagy 
szakszemélyzet segítségével felismerik a birtokolt kompetenciákat; 

 c) a tanulási eredmények értékelése az a folyamat, amely révén megállapítják, hogy egy személy 
megszerzett bizonyos tudást, készségeket és kompetenciákat; 

 d) a tanulási eredmények megerősítése az a folyamat, amely révén elismerik, hogy egy személy értékelt 
tanulási eredményei megfelelnek egy tanulási eredményegység vagy képesítés sajátos követelményeinek; 

 e) a tanulási eredmények igazolása az a folyamat, amelynek keretében egy értékelési folyamat 
nyomán formálisan elismerik a különböző környezetben tanuló személy tanulási eredményeit. E folyamat 
oklevél vagy bizonyítvány kiállításával zárul. 

 (2) A tanulási eredmények elismerése a megerősített és tanulási eredményegységgel vagy képesítéssel 
igazolt tanulási eredmények hitelesítési folyamata. 

 (3) A nem-formális és informális környezetben való tanulás eredményeinek azonosítására, 
értékelésére és elismerésére az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Munkaügyi, Családügyi és 
Szociális Védelmi Minisztérium és az Országos Képesítési Hatóság által együttesen kidolgozott, 
kormányhatározattal jóváhagyásra kerülő módszertan alapján kerül sor. 

 (4) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium kidolgozza és tárcavezetői rendelettel 
jóváhagyja a tanszemélyzet – nem-formális és informális környezetben elért – tanulási eredményeinek 
elismerési, valamint (azok) oktatási és szakképzési kreditpontokká való alakítási módszertanát. 

 346. cikk – (1) A tanulási eredmények azonosítására, értékelésére és elismerésére irányuló 
szolgáltatásokat állami vagy ilyen értelmű engedéllyel rendelkező magánintézmények biztosíthatnak. 

 (2) A nem-formális és informális környezetben való tanulási eredmények értékelése nyomán az 
engedéllyel rendelkező intézmények által kiállított oklevelek és bizonyítványok a munkavállalás vagy az 
oktatás és szakképzés formális rendszerben való folytatása tekintetében ugyanolyan értékűek, mint a formális 
oktatási és szakképzési rendszerben való értékelés és igazolás nyomán szerzettek. 

 (3) A nem-formális és informális környezetben való tanulási eredmények elismerhetők akár 
közvetlenül, a kompetenciák értékelésére és igazolására szakosodott központokban végzett értékelés nyomán, 
akár pedig közvetetten, egy formális képzés elvégzésével. 

 347. cikk – (1) A szakmai alap- és továbbképzések, valamint a nem-formális és informális 
környezetben való tanulási eredmények értékelési rendszerei az oktatási és szakképzési kreditrendszer 
alkalmazása révén biztosítják a vízszintes és függőleges foglalkoztatási mobilitást. 

 (2) A kreditrendszerhez kapcsolódó módszertant az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, 
a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, a Művelődési és Örökségvédelmi 
Minisztérium és az Országos Képesítési Hatóság dolgozza ki, és kormányhatározattal kerül jóváhagyásra. 
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 (3) A nem-formális és informális környezetben korábban teljesített tanulási eredményeket és a 
hozzájuk rendelt kreditpontokat át kell venni, és integrálni kell abba a szakképzési programba, amelyen a 
tanuló személy részt vesz. 

 348. cikk – (1) A formálistól eltérő tanulási környezetben szerzett szakmai kompetenciájukat 
elismerés céljából értékeltetni óhajtó személyeknek egy, az illető szakmára vagy képesítésre akkreditált 
értékelő központot kell felkeresniük. 

 (2) A lebonyolított értékelési folyamat függvényében, az akkreditált értékelő központ az alábbi típusú 
országos szinten elismert bizonyítványokat bocsáthatja ki: 

 a) képesítési bizonyítvány – akkor bocsátják ki, amikor a jelentkező az adott képesítéssel vagy szakmával 
kapcsolatos minden, a szakképzési vagy foglalkoztatási szabványnak megfelelő kompetenciának birtokában van; 

 b) szakmai kompetencia-bizonyítvány – akkor bocsátják ki, amikor a jelentkező az adott képesítéssel 
vagy szakmával kapcsolatos egy vagy több, a szakképzési vagy foglalkoztatási szabványnak megfelelő 
kompetenciának birtokában van. 

 (3) A bizonyítványhoz leíró mellékletet (bizonyítvány-kiegészítő lapot) kell csatolni, amelyben 
pontosítani kell az igazolt kompetencia-egységeket. 

 349. cikk – (1) A folyamatos képzési dosszié olyan eszköz, amely megkönnyíti a személyes 
készségek és kompetenciák azonosítását és megfogalmazását, valamint azok értékesítését az iskolai és 
szakmai előmenetelben, továbbá a munkaerőpiaci elhelyezkedésében. 

 (2) A folyamatos képzési dosszié tartalmazza a formális, nem-formális és informális környezetben 
teljesítet tanulási eredmények bizonyítékát. 

 (3) A folyamatos képzési dosszié a tanulási eredményeket rögzítő európai eszközöket (Europass és 
Youthpass) is integrálja. 

 350. cikk – (1) Az egész életen át tartó karrier-tanácsadás és pályaorientáció a különböző korú 
személyeket életük minden pillanatában oktatással, képzéssel vagy munkával, illetve karrierépítéssel 
kapcsolatosan segítő szolgáltatások és tevékenységek összessége. 

 (2) A karrier-tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatásokat köz- és felsőoktatási intézmények, 
egyetemek, képzésszolgáltató intézmények, munkaerő-foglalkoztatási és ifjúsági szolgálatok biztosítják. 
Ezek megvalósulhatnak a munkahelyen, a szociális szolgálatokon keresztül és a magánszférában is. 

 351. cikk – Az állam biztosítja a tanulók, hallgatók és munkakeresők ingyenes hozzáférését a karrier-
tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatásokhoz. 

 352. cikk – A jelen törvény alkalmazásában a karrier-tanácsadás és a pályaorientáció a következő 
típusú tevékenységeket foglalja magában: 

 a) karrierrel kapcsolatos tájékoztatás, amely kiterjed egy bizonyos munkahely tervszerű 
megpályázásához, megszerzéséhez és megtartásához szükséges valamennyi információra; 

 b) karrierrel kapcsolatos oktatás, amelyre oktatási intézményekben kerül sor a „tanácsadás és orientáció” 
tantárgycsoporton belül. Ennek keretében információkat nyújtanak a munkaerőpiacról, kialakítják az oktatással, 
képzéssel, munkával és az élet más területein való tudatos választáshoz szükséges készségeket, feltárják a 
közösségi életben való különböző szerepkörök kipróbálási lehetőségeit és a karriertervezési eszközöket; 

 c) karrier-tanácsadás, amely segít tisztázni a célokat és vágyakat, megérteni a saját oktatási 
beállítottságot, tudatos döntéseket hozni, felelősséget vállalni a saját tettekért, kezelni a karriert és az 
átmenetet az élet különböző pontjain; 

 d) munkavállalási tanácsadás, amely segít tisztázni az alkalmazással kapcsolatos közvetlen célokat, 
kialakítani a munkakereséshez és munkahelyszerzéshez szükséges készségeket; 

 e) munkahelyi elhelyezés, amely a munkahelyszerzésben nyújtott segítséget jelenti. 

 353. cikk – (1) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Munkaügyi, Családügyi és 
Szociális Védelmi Minisztérium együttműködnek a személyek számára életük során biztosított karrier-
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tanácsadási és pályaorientációs tevékenységek minőségének növelése, összehangolása és folytonosságának 
biztosítása érdekében. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett minisztériumok együttes rendelettel közös eszközöket és 
módszertanokat határoznak meg a karrier-tanácsadási és pályaorientációs szakemberek képzésére, az 
Europass és Youthpass eszközök alkalmazására, valamint közös figyelemfelkeltő kampányok szervezésére, 
amelyek a tanszemélyzet és az oktatók, a szülők és a nagyközönség figyelmét kívánják ráirányítani az 
oktatásban és szakképzésben való karrier-tanácsadás és pályaorientáció fontosságára. 

 354. cikk – A szolgáltatások átláthatóságának és a személyek Európán belüli mobilitásának 
biztosítása céljából az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Munkaügyi, Családügyi és 
Szociális Védelmi Minisztérium megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy Románia 
részévé váljon az európai tanácsadási és orientációs hálózatoknak. 

 355. cikk – (1) A folyamatos képzés országos minőségbiztosítási rendszere magában foglalja a 
közoktatás minőségbiztosítási rendszerét, a felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerét, a szakmai alapképzés 
minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai továbbképzés minőségbiztosítási rendszerét. 

 (2) Az oktatásban és szakképzésben való minőségbiztosítás referenciapontjaként működő informális 
szervként az Országos Oktatási és Szakképzési Minőségbiztosítási Csoport irányítja az oktatási és 
szakképzési minőségbiztosítási rendszerek összehangolását. 

 356. cikk – (1) Az állam támogatja az egész életen át tartó tanuláshoz való jogot, 500 euró 
lejegyenértékének megfelelő összeget biztosítva a kifizetés időpontjában Románia Nemzeti Bankja által 
közölt átváltási árfolyamon minden román állampolgársággal rendelkező újszülött gyermek számára. Az 
összeget a Munkaügyi, Családügyi és Szociális Védelmi Minisztérium költségvetésén keresztül, állami 
költségvetésből kell tanulmányi céllal kifizetni a haszonélvezőnek. 

 (2) Az összeget egy, a természetes szülők egyike, azok meghatalmazottja vagy a gyermek törvényes 
képviselője által az Államkincstárnál a gyermek nevére születési bizonyítványa alapján nyitott betéti 
számlára (a továbbiakban: folyamatos képzési számla) kell elhelyezni. 

 (3) A gyermek adófizető szülei a (2) bekezdésben említett számlára irányíthatják, a törvény feltételei 
között, éves bérjövedelem-adójuk legfeljebb 2%-át, és további összegekkel is gyarapíthatják az illető 
számlát. 

 (4) A (2) bekezdésben említett számlára befizetett összegekre éves kamatot kell fizetni a közpénzügyi 
miniszter rendeletével meghatározott kamatlábnak megfelelően. Az Államkincstárnál létrehozott betéti számlák 
kamatjait a Közpénzügyi Minisztérium költségvetésén keresztül, állami költségvetésből kell biztosítani. 

 (5) A számla birtokosa az egyetlen személy, aki pénzt vehet fel a folyamatos képzési számláról, de 
csupán 16 éves korától, és esetenként szülei, gyámja vagy a törvényes képviselője kifejezett 
hozzájárulásával. Az Államkincstár az igényelt összegnek megfelelő utalványt bocsát ki. Az összegek 
folyamatos képzésre fordításának igazolása célját szolgáló módszertant az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium dolgozza ki. 

 (6) Bűncselekményt képez, és 6 hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az (5) 
bekezdésben említettektől eltérő feltételek közötti pénzfelvétel és/vagy a felvett összegek törvényszabta 
rendeltetésétől eltérő célokra való felhasználása. 

 (7) A folyamatos képzési számlával kapcsolatos számlanyitási, kezelési és hozzáférési szabályokat 
kormányhatározattal kell megszabni. 

 (8) A folyamatos képzéshez való jog állami támogatását képező 500 euró lejegyenértéke a jelen 
törvény hatályba lépése után született minden gyermeket megillet. 

 357. cikk – (1) A folyamatos képzés terén tevékenykedő személyzet a következő beosztásokat 
foglalhatja el: oktató, kisegítő oktató, tréner, gyakorlati oktató, kompetenciaértékelő, közvetítő, tanulássegítő, 
tanácsadó, mentor, on-line felkészítő oktató, segítő tanár és más, a folyamatos képzéssel összefüggő 
tevékenységekkel járó beosztások. 
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 (2) Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a Munkaügyi, Családügyi és Szociális 
Védelmi Minisztériummal, a Művelődési és Örökségvédelmi Minisztériummal és az Országos Képesítési 
Hatósággal együttműködésben meghatározza a folyamatos képzés terén tevékenykedő személyzet 
jogállásának és szakképzési rendszerének kidolgozásához szükséges, kormányhatározattal jóváhagyásra 
kerülő módszertani szabályokat. A szakképzési programok a folyamatos képzésre sajátos célkitűzéseket kell 
tartalmazzanak, úgymint: a kedvezményezettek korának és beállítottságának megfelelő pszichopedagógiai 
kompetenciák, a korszerű információs és kommunikációs eszközök felhasználására irányuló kompetenciák, a 
virtuális környezetben való tanulást segítő kompetenciák, projekt- és dossziéalapú tanulás alkalmazása. 

 358. cikk – (1) A Kormány a törvény feltételei között létrehozza a Nemzeti Tudományi Múzeumot. 

 (2) A Nemzeti Tudományi Múzeum fő célja nem-formális és informális tanulási élményt nyújtani a 
látogatóknak a legfontosabb tudományos és a technológiai megvalósítások bemutatása révén. 

 (3) A Nemzeti Tudományi Múzeum létrehozási, szervezeti, működési és finanszírozási módszertanát a jelen 
törvény hatályba lépésétől számított legfeljebb 12 hónapos határidőn belül kormányhatározattal kell meghatározni. 

 359. cikk – Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium a Munkaügyi, Családügyi és 
Szociális Védelmi Minisztériummal és a Művelődési és Örökségvédelmi Minisztériummal 
együttműködésben kidolgoz egy sor statisztikai mutatót az egész életen át tartó tanulási tevékenységek 
nyomon követésére, elemzésére és előrevetítésére. 
   

VI. CÍM 
Jogi felelősség 

 

 360. cikk – (1) Az alábbi cselekmények kihágást képeznek és a részletezettek szerint büntetendők: 

 a) a 86. cikk (3) bekezdésének megszegése a szülő vagy a törvényes gyám vétkéből 100 lejtől 1000 lejig 
terjedő bírsággal, illetve a szülő vagy a törvényes gyám által teljesítendő egyenértékű közérdekű munkával; 

 b) a 143. cikk (5) bekezdésének megszegése 5000 lejtől 50000 lejig terjedő bírsággal. 

 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett kihágások megállapítását és a megfelelő bírságok 
alkalmazását a polgármester által e célból meghatalmazott személyek végzik, a közoktatási intézmény 
vezetőtanácsának megkeresésére. 

 (3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett kihágások megállapítását és a megfelelő bírságok 
alkalmazását a Közigazgatási és Belügyminisztérium keretében tárgyköri feladatokat teljesítő rendőrtisztek 
és rendőrügynökök végzik. 

VII. CÍM 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 

 361. cikk – (1) A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzétételétől 
számított 30 nap elteltével lép hatályba. 

 (2) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában a Monitorul Oficial al României I. Részének 
1999. december 10-ei 606. számában újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 84/1995. számú 
tanügyi törvényx), a tanszemélyzet jogállásáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 1997. 
július 16-ai 158. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 128/1997. számú törvényxx), az 
oktatás minőségének biztosításáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2005. július 20-ai 642. 
számában közzétett, módosításokkal a 87/2006. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított 
75/2005. számú sürgősségi kormányrendeletxxx) 14. cikkének (2) bekezdése, a távoktatásos vagy csökkentett 

                                                           
x) Az újraközzététel magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2000. január 6-ai 2. számában. 
xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 1997. augusztus 22-ei 113. számában.  
xxx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2005. október 17-ei 221. számában. 
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óralátogatásos képzésben részt vevők ideiglenesen engedélyezett vagy akkreditált egyetemi alapképzési 
programok óralátogatásos formáján való tanulmány-folytatási jogáról szóló, a Monitorul Oficial al României 
I. Részének 2009. augusztus 20-ai 581. számában közzétett 10/2009. számú kormányrendelet, valamint 
minden ellentétes rendelkezés hatályát veszti. 

 (3) Az (1) bekezdés előírásaitól eltérve: 

 a) az előkészítő osztály elemi oktatásba való belefoglalásának intézkedése a 2012 – 2013-as tanévtől 
lép hatályba; 

 b) a IX. osztály általános iskolai oktatásba való belefoglalásának intézkedése attól a 
tanulógenerációtól kezdve lép hatályba, amely a 2011 – 2012-es tanévben kezdi az V. osztályt; 

 c) a jelen törvény feltételei közötti érettségi vizsgával azoknak a tanulóknak kell számolniuk, akik a 
2012 – 2013-as tanévtől kezdik a IX. osztályt; 

 d) a jelen törvény feltételei közötti felvételi rendszerrel azoknak a tanulóknak kell számolniuk, akik a 
2011 – 2012-es tanévtől kezdik az V. osztályt; 

 e) az újszülötteknek folyamatos képzésre nyújtott 500 eurót 2013-tól kell biztosítani; 

 f) a fejkvóta és a „tanulót követő finanszírozás” elvének bevezetésére 2012-től kerül sor; 

 g) a 8. cikk rendelkezései 2012. január 1-jén lépnek hatályba. 

 (4) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában az akkreditált felsőoktatási intézmények 
beszüntetik az oktatást minden olyan szakon/képzésen, amely nem rendelkezik ideiglenes működési 
engedéllyel vagy akkreditációval. Az oktatás folytatása az ilyen szakokon/képzéseken, illetve annak 
megkezdése engedéllyel vagy akkreditációval nem rendelkező szakokon/képzéseken törvénysértést képez, 
amely maga után vonja a felsőoktatási intézmény felszámolását, valamint a vétkesek törvény szerinti 
büntetését. 

 (5) A (4) bekezdés szerint beszüntetett szakokra/képzésekre beiratkozott hallgatók és végzősök 
befejezhetik tanulmányaikat az illető szakkal/képzéssel azonos vagy ahhoz hasonló, ideiglenesen 
engedélyezett vagy akkreditált szakon/képzésen. A tanulmányok befejezésével kapcsolatos, jelen 
bekezdésben érintett kérdéseket az ARACIS előterjesztésére és az Országos Rektori Tanács 
megkérdezésével, oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri rendelettel kell szabályozni. 

 (6) A jelen törvény hatályba lépésétől számított 8 hónapos határidőn belül az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sportminisztérium kidolgozza a jelen törvény végrehajtásához szükséges módszertanokat, 
szabályzatokat és más jogszabályokat, meghatározva ugyanakkor az átmeneti intézkedéseket is. 

 362. cikk – (1) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában egyetemi gyakornokként 
tevékenykedő személyek, akik a jelen törvény hatályba lépésétől számított 4 éves határidőn belül doktori 
oklevelet szereznek, jog szerint tanársegédi beosztásba lépnek elő. 

 (2) A jelen törvény hatályba lépésétől számított 4 éves határidő leteltekor az egyetemi gyakornokként 
tevékenykedő személyek munkaszerződései jog szerint megszűnnek. 

  (3) A jelen törvény hatályba lépésétől számított 4 éves határidő leteltekor a tanársegédként vagy 
tudományos segédmunkatársként tevékenykedő azon személyek munkaszerződései, akik nem rendelkeznek 
doktorandusz-hallgatói minőséggel, illetve nem szereztek doktori oklevelet, jog szerint megszűnnek. 

 (4) A 301. cikk (2) bekezdésének előírásaitól eltérve, a jelen törvény hatályba lépésének időpontjában 
felsőoktatási intézményben tanársegédként tevékenykedő személyekre nem alkalmazandók az illető 
rendelkezések. A jelen törvény hatályba lépésének időpontjától számított 4 éves határidő leteltekor az illető 
személyek munkaszerződései jog szerint megszűnnek, ha nem szereztek doktori oklevelet. 

 (5) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjától számított 4 éves határidő leteltekor adjunktusként 
vagy felsőbb egyetemi oktatói munkakörben tevékenykedő azon személyek munkaszerződései, akik nem 
szereztek doktori oklevelet, jog szerint megszűnnek. 
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 (6) A jelen törvény hatályba lépésének időpontjától számított 4 éves határidő leteltekor tudományos 
munkatársként vagy felsőbb kutatói munkakörben tevékenykedő azon személyek munkaszerződései, akik 
nem szereztek doktori oklevelet, jog szerint megszűnnek. 

 363. cikk – A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában multikulturális és többnyelvű egyetemi 
jogállással rendelkező, nemzeti kisebbségek nyelvén is oktató állami felsőoktatási intézmények a jelen 
törvénynek megfelelően az alábbiak: 

 1. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – román, magyar és német nyelven; 

 2. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – román és magyar nyelven; 

 3. Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem – román és magyar nyelven. 

 364. cikk – (1) A jelen törvény hatályba lépésétől számított 6 hónapos határidőn belül az egyetemi 
szenátusoknak a jelen törvénnyel összhangban véglegesíteniük kell az új egyetemi chartát, valamint az 
egyetemek szervezeti és működési szabályzatait és módszertanait. 

 (2) Aktuális megbízatásuk végeztével, az egyetemek új vezetőszerveit a jelen törvény előírásai szerint 
kell megalakítani. 

 365. cikk – A törvény szövegében használt fogalmak és kifejezések meghatározását a jelen törvény 
szerves részét képező melléklet tartalmazza. 

 
  

A jelen törvény Románia újraközzétett Alkotmánya 114. cikke (3) bekezdésének feltételei között került 
elfogadásra, miután a Kormány a Képviselőház és a Szenátus 2010. október 28-ai együttes ülésén 
felelősséget vállalt érte. 
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MELLÉKLET 
 

A törvény szövegében használt fogalmak és kifejezések meghatározása 
 

 1. A habilitáció egy személy doktori témavezetői minőségének, valamint az egyetemi tanári oktatói 
és kutatói beosztás betöltésére való jogosultság elismerése. 

 2. Az akkreditáció a jelen törvény feltételei között elvégzett külső felmérést feltételező azon 
folyamat, amelyen az érdekelt közoktatási/felsőoktatási intézménynek/szervezetnek át kell esnie ahhoz, hogy 
felvételit szervezhessen, lebonyolíthassa az oktatási folyamatot, záróvizsgát szervezhessen és az Oktatási, 
Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium által elismert okleveleket és bizonyítványokat bocsáthasson ki. 

 3. Az oktatás minőségének biztosítása egy szolgáltató szervezet azon képességének kifejezője, hogy a 
meghirdetett szabványoknak megfelelő oktatást képes biztosítani, és amely egy sor olyan 
intézményfejlesztési, valamint tanulmányi programok kidolgozására, megtervezésére és végrehajtására 
irányuló intézkedést feltételez, amelyek a haszonélvezők abbéli meggyőződését hivatottak erősíteni, hogy az 
oktatásszolgáltató szervezet eleget tesz a minőségi szabványoknak. 

 4. A működés ideiglenes engedélyezése a Romániában működési engedéllyel rendelkező minőségügyi 
szervezetek által a jelen törvény feltételei között elvégzett külső felmérést feltételező azon folyamat, amelyen 
az érdekelt közoktatási/felsőoktatási intézménynek/szervezetnek át kell esnie ahhoz, hogy számára az 
illetékes helyi közigazgatási hatóság, illetve a Kormány határozattal elismerje oktatásszolgáltatói minőségét. 
Az ideiglenes működési engedély felvételi szervezésére, valamint az oktatási folyamat megszervezésére és 
lebonyolítására nyújt jogot. 

 5. Az oktatás és a szakképzés közvetlen haszonélvezői a bölcsődések, az óvodások, a tanulók és az 
egyetemi hallgatók, valamint a felnőttoktatás és felnőttképzés valamely formájában részt vevő felnőttek. 

 6. Az oktatás és a szakképzés közvetett haszonélvezői a közvetlen haszonélvezők családjai, a 
munkaadók, a helyi közösség és tágabb értelemben az egész társadalom. 

 7. Az Országos Képesítési Keretrendszer a képesítések osztályozásának eszköze az elért sajátos 
tanulási szint meghatározására szolgáló kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és összehangolja az 
országos képesítési alrendszereket, továbbá a munkaerőpiac és a civil társadalom felé növelje a képesítések 
átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését és minőségét. 

 8. Az Országos Felsőoktatási Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: CNCISx)) a felsőoktatási 
képesítések szerkezetének meghatározási eszköze. A CNCIS célja a felsőoktatásban megszerezhető 
képesítések és címek egységességének biztosítása. A CNCIS biztosítja a felsőoktatásban megszerzett 
képesítések hazai elismerését, valamint nemzetközi kompatibilitását és összemérhetőségét. A CNCIS a 7. 
pontban meghatározott Országos Képesítési Keretrendszer része. 

 9. A képesítés egy értékelési és megerősítési folyamat formális eredménye, amely akkor szerezhető 
meg, ha a hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, hogy az érintett személy előre meghatározott 
szabványoknak megfelelő tanulási eredményt ért el. 

 10. Az oktatás minősége a képzés vagy a szakképzési program és az azt szolgáltató jellemzőinek 
összessége, amelyek biztosítják a minőségi szabványoknak és a haszonélvezők elvárásainak való megfelelést. 

 11. A nappali központ olyan állami vagy nem-kormányzati szervezet által fenntartott intézmény, 
amelyben a mozgatható fogyatékos gyermekek nappali elhelyezésben és gondozásban részesülnek. 

 12. A fejlesztőközpont az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium, illetve nem-kormányzati 
szervezetek által az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériummal partnerségben megszervezett 
oktatási intézmény, amely a különböző kategóriájú fogyatékos gyermekek/tanulók/fiatalok egészség-
visszanyerését, kompenzálását, rehabilitációját, valamint iskolai és szociális beilleszkedését hivatott segíteni. 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A keretrendszer román nyelvű elnevezéséből (Cadrul naţional al calificărilor din 
învăţământul superior) alkotott betűszó. 
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 13. Az egyetemi tudományos kutatás felöleli mind a tulajdonképpeni tudományos kutatást, mind 
pedig a művészeti alkotást és a sportteljesítményre irányuló tevékenységeket. 

 14. A kompetencia a tudás, készségek, értékrendek és álláspontok kiválasztásának, kombinálásának és 
használatának bizonyított képessége munkahelyi vagy tanulási helyzetekben, valamint a hatékony és 
eredményes szakmai vagy személyes fejlődés érdekében. 

 15. A szakmai kompetencia a tudás és a készségek összefüggő és dinamikus együttese. A tudás 
deszkriptorai a következők: ismeret, megértés és szaknyelv alkalmazása, magyarázat és interpretáció. A 
készségek deszkriptorai a következők: alkalmazás, transzfer és problémamegoldás, kritikus és konstruktív 
gondolkodás, kreativitás és innováció. 

 16. A transzverzális kompetenciák olyan értékrend- és attitűdbeli szerzemények, amelyek túlnyúlnak 
egy adott tudományterületen/képzésen, és amelyek deszkriptorai a következők: autonómia és felelősség, 
szociális kölcsönhatás, személyi és szakmai fejlődés. 

 17. Az oktatás minőségének ellenőrzése a közoktatási intézményekben olyan operatív tevékenységek 
és technikák összessége, amelyeket egy kijelölt felügyelő hatóság rendszeresen alkalmaz az előre 
meghatározott szabványok betartásának ellenőrzése céljából. 

 18. A szakképzési kreditpont a szakképzési program tanulási eredményeinek kifejezője, a tanulmányi 
előrehaladás mércéje, amely egy képesítés megszerzéséhez vezető képzés kiegészítésére szolgál. A 
kreditpontok a képzések, képesítési szintek és oktatási rendszerek közötti átjárhatóságot biztosítják. 

 19. A kreditpontok tantárgyakhoz és más oktatási tevékenységekhez hozzárendelt számbeli értékek. 
Kreditpontokkal ismerhető el a hallgató által az adott tantárgyhoz kapcsolódó sajátos ismeretek és 
kompetenciák elsajátítására átlagban befektetett munka mennyisége, annak minden vonatkozásában. 

 20. A feltétel (kritérium) az ideiglenes engedélyezési/akkreditálási/értékelési és minőségbiztosítási 
folyamatban az oktatásszolgáltató/közoktatási intézmény/felsőoktatási intézmény megszervezésének és 
működésének valamely meghatározó vetületére vonatkozó szabvány-együttes. 

 21. A tudás egy munkaterülethez vagy tanulmányi területhez kapcsolódó tények, elvek, elméletek és 
gyakorlatok együttesének tanulással történő elsajátításának eredménye. 

 22. Az ECTS az Európai Kreditátviteli Rendszer. 

 23. Az ECVETx) az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer. 

 24. Az oktatás/nevelés a tanulásra és az akadémiai vagy szakmai kompetenciák kialakítására irányuló 
képzések és tevékenységek végrehajtását célzó folyamatok együttese. Az oktatás/nevelés magában foglalja 
mind a formális, mind pedig a nem-formális és informális környezetben való tanulási tevékenységeket. 

 25. A szakoktatás és szakképzés azoknak a tevékenységeknek és tanulási tapasztalatoknak az összefüggő és 
folyamatos együttese, amelyeken a tanulás alanyának tanulmányi-képzési pályafutása alatt át kell mennie. 

 26. Az EQFxx), avagy az Európai Képesítési Keretrendszer a különböző rendszerekben biztosított 
képesítések összehasonlíthatóságának referenciaeszköze, amely támogatja mind az egész életen át tartó 
tanulást, mind pedig a tudásalapú társadalomban való esélyegyenlőséget, továbbá az állampolgároknak az 
európai munkaerőpiacon való elhelyezkedését, tiszteletben tartva ugyanakkor a nemzeti oktatási rendszerek 
rendkívüli változatosságát. 

 27. Az intézményi minőségértékelés az oktatás minőségének, valamint annak többszempontú 
értékelése, hogy az oktatásszolgáltatók/a közoktatási intézmények/a felsőoktatási intézmények és az általuk 
biztosított képzések milyen mértékben teljesítik a standardokat és a referenciaszabványokat. Ha a 

                                                           
x) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A rendszer angol nyelvű elnevezéséből (European Credit System for Vocational 
Education) alkotott betűszó. 
xx) A fordító szerkesztőség megjegyzése: A rendszer angol nyelvű elnevezéséből (European Qualifications Framework) alkotott 
betűszó. 
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minőségértékelést a szervezet végzi, belső értékelés formáját ölti. Ha a minőségértékelést hazai vagy 
nemzetközi minőségügyi szervezet végzi, külső értékelés formáját ölti. 

 28. A tanulási eredmények értékelése az a folyamat, amely révén megállapítják, hogy egy személy 
megszerzett bizonyos ismereteket, készségeket és kompetenciákat.  

 29. A teljesítménymutató olyan eszköz, amely az oktatásszolgáltató/a közoktatási intézmény/a 
felsőoktatási intézmény által lebonyolított tevékenység teljesítésének mértékét mutatatja a szabványok, 
illetőleg a referenciaszabványok tükrében. A teljesítménymutatók minimális szintje egy szabvány 
követelményeinek felel meg. A teljesítménymutatók maximális szintje egy referenciaszabvány 
követelményeinek felel meg, opcionális és a minőség hierarchikus kiválását teszi lehetővé. 

 30. Az oktatás minőségének javítása az oktatásszolgáltató/a közoktatási intézmény/a felsőoktatási 
intézmény által folytatott, a legmegfelelőbb eljárások kiválasztásán és alkalmazásán, valamint a 
referenciaszabványok alkalmazásán alapuló folyamatos értékelést, elemzést és javító cselekvést jelenti. 

 31. Az oktatás a fiatal generáció nevelése és szakképzése céljából közjogi rendszerben megszervezett 
közszolgálat. 

 32. Az óralátogatásos, a csökkentett óralátogatásos és a távoktatás az oktatási folyamat 
megszervezésének különböző formái, amelyek a következőket feltételezik: 

 a) kötelező óralátogatást az óralátogatásos oktatásban; 

 b) az előadások önálló tevékenységekkel és a tanulókkal/hallgatókkal/képzésen részt vevőkkel való 
időszakos, rendszerint heti találkozásokkal való helyettesítését, amelyek keretében sor kerül a kerettantervekben/ 
tantervekben szereplő kötelező gyakorlati tevékenységekre a csökkentett óralátogatásos oktatásban; 

 c) az előadások önálló tevékenységekkel és időszakos találkozásokkal való helyettesítését, a 
szemináriumok tutor-rendszerben, míg a kompetencia- és gyakorlati készségfejlesztő tevékenységek szemtől-
szemben történő lebonyolítását a távoktatásban. 

 33. Megbízatásnak tekintendő azon időszak, amely alatt egy, szavazás útján vagy versenyvizsgával az 
oktatási rendszer részét képező valamely közoktatási vagy felsőoktatási intézmény keretében vezető beosztásba 
kinevezett személy végrehajtja a kinevezése alapjául szolgáló menedzseri tervét. A megbízatás négy évre szól. 

 34. Oktatásszolgáltatásban érdekelt szervezet az a jogi személy, amelynek alapszabály szerinti 
tevékenysége oktatási szolgáltatásokra is kiterjed, és aláveti magát az oktatásszolgáltatóként való 
engedélyezés folyamatának. 

 35. A „Második esély” típusú oktatási programok olyan oktatási programok, amelyek célja azoknak a 
gyermekeknek/fiataloknak/felnőtteknek a támogatása, akik az elemi és/vagy általános iskolai oktatás 
befejezése nélkül, korán elhagyták az oktatási rendszert, és legkevesebb 4 évvel meghaladják az illető 
szinteknek megfelelő beiskolázási kort, biztosítva számukra annak a lehetőségét, hogy kiegészítsék és 
befejezzék a kötelező oktatást, valamint szakképesítést szerezzenek. 

 36. A szakképzési programok olyan oktatási kínálatot képeznek, amely az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő valamely szakképesítés megszerzéséhez vezet. 

 37. A képzés egy oktatásszolgáltató szervezet oktatási kínálatának konkretizálódása. 

 38. Az akkreditált képzés az akkreditálási szabványokkal és teljesítménymutatókkal kapcsolatos 
minimális követelményeket teljesítő képzés. 

 39. Az engedélyezett képzés az értékelt, kedvezően véleményezett és az ideiglenes engedélyezés 
feltételeinek eleget tevő képzés. 

 40. A szakképzési kreditpont egy tanulási eredményegység fontosságának számszerűsítése a képzés 
egészéhez viszonyítva. 

 41. A Romániai Egyetemek Egységes Anyakönyve (RMUR) a romániai állami és akkreditált vagy 
ideiglenes működési engedéllyel rendelkező magán vagy felekezeti felsőoktatási intézmények összes 
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hallgatóját nyilvántartó országos elektronikus adatbázis. A RMUR-t a felsőoktatási intézmények 
anyakönyvei alapján kell kiépíteni. 

 42. Az Országos Képzési Jegyzék a romániai képzések leírását tartalmazó országos adatbázis. 

 43. A tanulási eredmények annak kifejezői, hogy egy személy a tanulási folyamat befejezésekor mit 
ért, tud, és képes elvégezni. A tanulási eredmények a különböző formális, nem-formális és informális 
tanulási tapasztalatok során szerezhető tudás, készségek és kompetenciák formájában öltenek testet. 

 44. A nemzeti oktatási rendszer a különböző típusú, szintű és oktatásszervezési formájú állami, 
valamint akkreditált magán és felekezeti köz- és felsőoktatási intézmények együtteséből áll. 

 45. A tutor-rendszer az oktatási tevékenységek távoktatásos formában, egy irányító tanár felügyelete 
melletti megszervezését jelenti, amely a következőket biztosítja: 

 a) a tanulási és értékelési tevékenységek mind távolsági rendszerben, mind pedig szemtől-szemben 
való lebonyolítását; 

 b) tantárgyak és legfeljebb 25 fős csoportok szerinti szervezést. 

 46. A tudásalapú társadalomban a tudás a legfontosabb erőforrás, amelynek létrehozása, megosztása 
és felhasználása fejlődést és jólétet biztosít a társadalom tagjainak. 

 47. A szabvány az oktatási tevékenység kötelező minimális teljesítési szintjét meghatározó, 
szabályokban vagy eredményekben megfogalmazott követelmények leírása. Minden szabványt általánosan 
egy kijelentésben kell megfogalmazni, és egy sor teljesítménymutató formájában ölt testet. A szabványok 
követelmények és tudományterületek szerint differenciáltak. 

 48. A referenciaszabvány az oktatásszolgáltatóra/a közoktatási intézményre/a felsőoktatási 
intézményre háruló feladatnak az elérhető legjobb nemzeti, európai vagy nemzetközi gyakorlat alapján való 
optimális teljesítési szintjét meghatározó követelmények leírása. A referenciaszabványok képzés- vagy 
intézmény-specifikusak, opcionálisak és a minimális szint felett helyezkednek el. 

 49. Harmadik állam az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen és a Svájci Államszövetségen 
kívül eső bármely állam. 

 50. Közoktatási intézmény a közoktatási rendszer részét képező valamennyi oktatási intézmény. 

 51. A tanulási eredményegység a képzésnek egy sor összefüggő, értékelhető és megerősíthető 
általános ismeretet, készséget és kompetenciát tartalmazó része. 

 52. Az oktatásszolgáltatók az akkreditált köz- és felsőoktatási intézmények. 

 53. A tanulási eredmények megerősítése az a folyamat, amellyel elismerik, hogy egy személy értékelt 
és bizonyított tanulási eredményei megfelelnek egy tanegység vagy képesítés sajátos követelményeinek. 

 54. A tanulási eredmények és a kapcsolódó kreditpontok átvitele az a folyamat, amely révén a 
tanulási eredmények és a kapcsolódó kreditpontok átvihetők és beszámíthatók a képzésen részt vevő személy 
szakképzési programjába. 

 55. A tanulási eredmények és a kapcsolódó kreditpontok elismerése az a folyamat, amely révén a 
szakképesítési bizonyítvány megadása céljából az értékelt és megerősített tanulási eredmények és a 
kapcsolódó kreditpontok hivatalos státuszt kapnak. 

 56. A tanulási eredmények igazolása az a folyamat, amelynek keretében egy értékelés végén 
formálisan elismerik a képzésen részt vevő személy tanulási eredményeit. 

 57. Az állami oktatás a Románia újraközzétett Alkotmányában meghatározott, államilag fenntartott oktatás. 

 58. A magánoktatás a Románia újraközzétett Alkotmányában meghatározott, magántőkéből 
fenntartott oktatás.  
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