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Beszámolók
A Magyar Akkreditációs Bizottság munkája 2005-ben
Elnöki beszámoló

A MAB munkáját meghatározó jogszabályi keretek alakulása
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. januárjában felállt új testülete két,
igen sok munkával eltöltött évet zárt decemberben. Ezek közül is a 2005-ös év rótt
a korábbiaknál még nagyobb mennyiségő feladatot a testületre, a bizottságok tagjaira és az operatív munkát végzı Titkárság munkatársaira.
A 2005-ös évben úgy kellett a feladatokat elvégezni, hogy azok jogszabályi
háttere nem mindig állt teljes mértékben rendelkezésre. A hatályos Ftv. 2005-ös
költségvetési törvénnyel történı módosítása, az új, még egyeztetések és viták alatt
álló többciklusú képzésrıl készült kormányrendelet, a Felsıoktatási törvénytervezetek, illetve az elızıekbıl adódóan a MAB státuszának és jövıbeni jogkörének
tisztázatlansága, aktuális és az átalakulás utáni feladatkörének bizonytalan körvonalai, mind nehezítették a testület és titkárság munkavégzését. Ebben az átmeneti
idıszakban is a lehetı legprecízebb és legobjektívebb módon járt el a testület a
hozzá véleményezésre érkezett ügyekben, fogalmazta meg álláspontjait és véleményét, segítve ezzel a törvényhozás, a felsıoktatási intézmények és az oktatási minisztérium munkáját az átalakuló felsıoktatási képzési szerkezet minısége megırzésének maximális szem elıtt tartásával. Mindezeken túlmenıen a MAB vezetése
számos esetben tett elıremutató és a vitákban kompromisszumot eredményezı
javaslatokat a jogalkotási folyamatban.
A fent vázolt jogalkotási helyzet az év végével részben rendezıdött. Az új Felsıoktatási törvényt decemberben aláírta a köztársasági elnök, így a felsıoktatás új,
„bolognai” szerkezetben való megvalósításának pontos és részletes kereteit hatályos jogszabály határozza meg. A felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint
a szakindítás eljárási rendjérıl szóló 289/2005.(XII.22.) számú kormányrendelet
szintén decemberben jelent meg, amely a 2006-tól induló alapszakokról, mesterszakokról ad tájékoztatást. A Magyar Akkreditációs Bizottságról szóló Korm. rendelet még egyeztetés alatt áll, így a testület jövıbeni mőködését az új rendelet megszületéséig a 199/2000 (XI.29.) rendelet és az új Ftv. szabályozza.
A jogi helyzet részben tehát irányt ad a jelenlegi MAB plénum mőködése utolsó évének tevékenységéhez, de a törvény által szentesített átalakulás, feladatátcsoportosítás, jogkörváltozások miatt több ponton bizonytalanság mellett folytatja a
testület 2006-ban a munkáját.
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Egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok véleményezése
2005-ben az EFT pályázatok statisztikája a következıképpen alakult:
Támogatott
Nem támogatott
Összesen

Egyetemi
113
26
139

Fıiskolai
64
34
98

Összesen
177
60
237

A hagyományos szakok véleményezése
A hagyományos szakok véleményezése az OM megkeresésére, a kérelmezı
intézmény kérésére megtörténtek. Tudomásunk szerint az oktatási miniszter 2005ben már egyetlen hagyományos alapképzési szak indítására sem adott ki engedélyt.
A szakirányú továbbképzési szakok és a hagyományos szakok véleményezése
2005-ben a következık szerint alakult:

Támogatott
Nem támogatott
Visszavont
Összesen

Hagyományos szak
Létesítés
Indítás
0
30 +2 AHI
0
2
0
3
0
37

Szakirányú
továbbképzési szak
27
6
0
33

Bolognai típusú alapszak létesítések és indítások véleményezése
Az új típusú alapképzési szakok létesítését a többciklusú képzésrıl szóló
Korm. rendelet mellékletében felsorolt, OM által jóváhagyott szaklista alapján, a
nagyszámban beérkezı szakindítási kérelmek véleményezése követte. Az átalakulási folyamatban az OM által kitőzött és MAB számára szabott határidık miatt a
közel 700 szakindítási kérelem véleményezése erıltetett menetben történt. A MAB
egyéb, alább ismertetett kötelezettségei mellett a testület a nagyszámú kérelmet
igen sok esetben több körben, gyakorlatilag az OM és az intézmények állandó sürgetése mellett véleményezte.
A MAB teljesítette feladatát, így 2005-ben a bolognai típusú, többciklusú képzésre való áttérés alapszak szinten megtörtént. A mesterszakok létesítése 2005-ben
elkezdıdött, a kérelmek véleményezése folyamatosan zajlik. A mesterszakok létesítésére és indítására beadott kérelmek véleményezése a 2006. év egyik jelentıs
feladata lesz.
A magyar felsıoktatás bolognai folyamatnak megfelelı szerkezeti átalakítása,
a többciklusú képzés alapszakjainak bevezetése kapcsán a MAB fennállása óta az
egyik legnagyobb jelentıségő és volumenő feladatát végezte és végzi el a már be7
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vezetett alapszakok és a folyamatosan bevezetendı mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek és a tervezett új mesterszakok indítási kérelmeinek szakértıi véleményezésével.
Az alapszakok létesítésének és indításának véleményezése a következık szerint alakult:
A MAB által 2005-ben véleményezett alapszak kérelmek:
Szaklétesítés
Támogatott kérelem
Ebbıl elızménnyel nem bíró szak
Nem támogatott kérelem
Nem támogatott szakindítás
Ebbıl elızménnyel bíró szak
Ebbıl a miniszter engedélyezte
Ebbıl elızménnyel bíró szak
Ebbıl elızmény nélküli szak
Összesen:

Szakindítás
42

518
82
125

2
82
58
42
37
14
44

643

Az oktatási miniszter 2005-ben összesen 40 esetben hozott a MAB javaslatával
ellentétes döntést. Az ellentétes döntések listája és az Oktatási Minisztérium ellentétes döntéseket indokoló levele az Akkreditációs Értesítıben és az Évkönyvben
megtalálhatóak.
A nem támogatott szakindítási kérelmek között az ismételt beadások miatt
vannak többszörösen szereplı beadványok. Ezeket csak egyszer számolva, s így e
kérelmek esetében a legutolsó véleményezés eredményét tekintve, 2003 ıszétıl
2005. végéig összesen 82 szak esetében hozott a MAB nem támogató javaslatot
tartalmazó határozatot. Ezek közül 58 szak esetében volt az adott intézményben
képzési elızmény a megfelelı hagyományos típusú szakon. A legtöbb ilyen szak a
gazdaságtudományi (16), a társadalomtudományi (14), valamint a bölcsészettudományi (9) képzési területen volt. 31 esetben fıiskolák, 27 esetben egyetemek voltak a kérelmezık.
Ugyanakkor szintén 82 esetben olyan szakindítási kérelmeket támogatott a
MAB, ahol az adott intézményben nem volt hagyományos képzési elızménye az
illetı szaknak. Ez a jelenség a képzési választék egyfajta természetes cserélıdését,
frissülését és az intézmények rugalmas alkalmazkodó képességét tükrözi. A leginkább érintett területek itt a gazdaságtudományi (27 szak), az agrár (19 szak), és a
mőszaki (10 szak) képzési területek voltak. A fıiskolai – egyetemi megoszlás 18 –
64 volt.
Az oktatási miniszter, élve törvényes lehetıségével, a 82 MAB által nem támogatott alapképzési szak közül 2005. végéig 42 szakra kiadta az indítási engedélyt, melyek így a Felvételi tájékoztató kiadványban szerepelnek, meghirdetésre
8

Akkreditáció Magyarországon 15

kerültek. (E szakok listáját honlapunkon külön is közzétettük.) Ezek közül 37
szaknak van hagyományos képzési elızménye az adott intézményben. (A statisztikai adatok a véleményezés folyamatossága miatt természetesen változnak, a MAB
illetve az elnökség 2006. januári ülésén, új beadványok alapján, 2 korábban nem
támogatott szakról hozott támogató határozatot. A miniszteri ellendöntések száma
így 40-re változott.)
Mesterszak létesítések véleményezése
A véleményezéshez szükséges volt, hogy a MAB a szaklétesítési és szakindítási akkreditációs követelményrendszerét és a kapcsolódó eljárási rendeket, útmutatókat, bírálati lapokat az új típusú szakokra nézve is kidolgozza. E munkálatok elıtt
azonban a mesterszakok kialakítása és akkreditációja kapcsán állásfoglalását eljuttatta az oktatási miniszternek. Állásfoglalásában leszögezte, hogy a Magyar
Akkreditációs Bizottság nem hatóság, így nem feladata a mesterképzések rendszerének, szabályozásának kialakítása, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala.
Megkerülhetetlen azonban, hogy e szabályozás kialakításához a MAB, mint független szakmai testület, szakértıi javaslatait, véleményét megfogalmazza. A MABnak továbbá fel kell készülnie a mesterképzések bevezetésével kapcsolatos
akkreditációs és minıségértékelési feladatainak ellátására. Mindezek érdekében
közzétette javaslatait.
A mesterszakok indításának idıpontja tekintetében a MAB nem kívánt állást
foglalni, a döntés az oktatási kormányzat hatáskörébe tartozik. Ugyancsak e hatáskörbe tartozó kérdés annak eldöntése, hogy a jelenlegi egyetemi kiegészítı képzések meddig, milyen feltételekkel folytathatók.
A MAB szakmai felelıssége viszont, hogy felkészüljön a mesterképzések bevezetésével kapcsolatos feladatai ellátására. A MAB a mesterszakok létesítési és
indítási követelményrendszereit két lépcsıben dolgozta ki. A szaklétesítések
akkreditációs követelményrendszere 2005 nyár elejére elkészült, s ennek alapján
lehetıvé vált néhány mesterszak létesítési véleményezése. A MAB a mesterszakok
indításának kritérium rendszerét külön ütemben határozta meg.
A MAB a mesterképzések kialakításához további alapelveket tartott szükségesnek leszögezni, amelyek a képzések minıségének megtartását szolgálják.
Állásfoglalását a MAB a tudományági bizottságai, a konferenciák, valamint az
MTA véleményének kikérésével idınként felülvizsgálta és módosította. A mesterszakok indítására vonatkozó akkreditációs követelményrendszer véglegesítése a
2006-os év elsı teendıi között szerepel. Ennek megalkotásához folyamatosan konzultál a felsıoktatás vezetı szerveivel, a létesítési követelményekbıl és korábbi
tapasztalataiból merítve, a szakbizottságok specialitásainak figyelembevételével,
átgondolt, megfelelı minıségi kereteket garantáló követelményrendszert kíván
alkotni.
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A mesterszakok létesítésére vonatkozó követelményrendszert a MAB 2005.
májusi ülésén fogadta el (http://www.mab.hu/doc/0527mestLetKovH.doc a további
dokumentumok a Tájékoztatók menüpontban), a mesterszakok indítására vonatkozó követelményeket és dokumentációt ideiglenes változatában 2005 júliusában,
majd a felsıoktatási konferenciákkal való egyeztetés alapján pontosított formában
október elején tettük közzé honlapunkon. Ennek további pontosítása 2006 elején
történik meg.
A MAB 2005. december 15-ig az addig benyújtott 57 kérelembıl 30 db mesterszak létesítését támogatta, 2 kérelmet nem támogatott. A többi kérelem véleményezése még folyamatban van. A támogatott szaklétesítések fényében, a vonatkozó
képzési és kimeneti követelmények közzététele után ezen szakok indítási kérelmei
is véleményezésre kerülnek.
A MAB által 2005. december 15-ig véleményezett mesterszak kérelmek:
Mesterszak
létesítések

Támogatott Nem támogatott Folyamatban van Összesen
30
2
25
57

Az új típusú képzések véleményezésére vonatkozó szakonkénti információk elérhetık a MAB honlapján, a Friss hírek menüpontban.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a magyar felsıoktatás e jelentıs szerkezeti
változása során biztosítva legyen az új típusú szakok megfelelı minısége. A Magyar Akkreditációs Bizottság ennek érdekében az intézményekkel együttmőködve
minden tıle telhetıt megtesz, s meggyızıdésünk, hogy ezzel nemcsak a leendı
hallgatókat, de a színvonalasan, megbízhatóan mőködı intézményeket, s szélesebben az egész magyar társadalom jelenlegi és jövendı érdekeit szolgáljuk.
További akkreditációs tevékenységek
Fentiek mellett a MAB 2005-ben is ellátta eddigi feladatainak megfelelıen az
intézmény- és karlétesítések, felsıfokú szakképzési programok véleményezését,
valamint a doktori iskolák akkreditációját, a következık szerint.
Intézménylétesítés
Karlétesítés
Felsıfokú szakképzés
Doktori iskolák elıakkreditációja
Összesen:
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Támogatott
1
4
2
6
13

Nem támogatott
1
0
0
2
3
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Az új intézményi akkreditációs kör elindítása
A MAB 2004-ben indította el az intézmények akkreditációs értékelésének második körét. Az értékelés megindítása idıben egybeesett a képzési struktúra teljes
átalakításának a kezdetével. Ezt tekintetbe véve a MAB mostani akkreditációs
vizsgálata elsısorban annak felmérésére irányult, hogy az intézmény milyen mértékben képes és alkalmas az új képzési struktúrához alakítani a meglevı képzési
rendszerét, azaz az intézményben megvan-e, és milyen szinten van meg a képzésre
való képesség és alkalmasság azon tudományágakban, melyekhez tartozó alapszakokon az intézmény a jövıben képzést kíván folytatni.
A második akkreditációs kör már átmenetet jelent a „meta-értékelés”, azaz a
kötelezıen kiépítendı minıségbiztosítási rendszer mőködésének megítélése alapján történı minıséghitelesítés felé: a bementi tényezık tárgyszerő értékelése mellett a folyamat és a kimenet értékelési módszere felé közelített.
Az akkreditáció során az intézmények és a karok mőködésének rendszerszintő
vizsgálata elıtérbe került, hiszen ez mutatja meg, hogy mennyire lesznek képesek
alkalmazkodni a változó körülményekhez, átalakítani képzéseiket a megfelelı minıségbiztosítás mellett.
A Bolognai folyamat fıbb elemeit (kreditrendszer kialakítása, élethosszig tartó
tanulás, a képzés európai elemeinek erısítése, a hallgatók részvétele a kompetenciájukba tartozó döntésekben) be kellett emelni a vizsgálat szempontjai közé.
Kiemelt hangsúly került a doktori iskolák értékelésére, hiszen ezek mőködésének engedélyezése a MAB döntési felelıssége, és az marad a jövıben is.
Elsıként öt intézmény, két nagy egyetem (Szegedi Tudományegyetem, Szent
István Egyetem), egy többkarú fıiskola (Budapesti Mőszaki Fıiskola), valamint
két, nem kari tagozódású intézmény került sorra (Gábor Dénes Fıiskola, Petı Intézet). A Petı Intézet és a Budapesti Mőszaki Fıiskola intézményi akkreditációs
jelentését a 2005. decemberi plénum emelte határozattá. A további három intézmény akkreditációs jelentéseit február hónapban tőzi napirendjére a testület.
A 2006-ben sorra kerülı intézmények a Debreceni Egyetem (9 kar), a Kaposvári Egyetem (4 kar), a Nyíregyházi Fıiskola (4 kar), a Tessedik Sámuel Fıiskola
(4 kar), az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola, a Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola (közbülsı eljárás), a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Nemzetközi Üzleti Fıiskola és a Zsigmond Király Fıiskola. Az intézménylátogatások Látogató Bizottságai már felálltak, a látogatásokra tavasszal, az akkreditációs jelentések elkészítésére ezután kerül
sor.
Párhuzamos akkreditáció
A kiválósági hely cím, mint új értékelési elem alkalmazására a már lezajlott két
szak (pszichológia és a történelem) párhuzamos vizsgálata után a módszertani ösz11
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szefoglalókban részletezett kritériumokon túl a testület kidolgozta a kiválósági cím
odaítélésének eljárási rendjét. Ennek alapján a lezárult párhuzamos vizsgálatokat
követıen az intézmények pályázhattak a kiválósági cím elnyerésére. A pszichológiában pályázó két intézmény (DE, ELTE) egyikének sem ítéli oda a MAB a kiválósági hely címet, mivel a fent megnevezett értékelési skálán egyikük sem érte el a
75%-ot, azaz a minimálisan szükséges 30 pontot. A történelem szakok esetében 5
egyetem, 3 doktori iskola és 3 fıiskola pályázik a kiválósági cím elnyerésére, határozat a plénum márciusi ülésén várható.
A tapasztalatok alapján elindítottuk a párhuzamos akkreditáció következı ütemét, melyben a jogász, orvos, fogorvos, gyógyszerész és állatorvos képzések kerültek sorra. Az önértékelések alapján felkészült látogatóbizottságok látogatást tettek
az érintett intézményekben és elkészítették jelentéseiket. A vizsgálatokról készült
jelentések határozat formájában való elfogadása a februári plénum napirendjén
lesz.
Összehasonlító adatok
A MAB által 2005-ben végzett munka volumenének pontos és szemléletes
megítélhetıségét segíti a következı ábra, melyen a fıbb ügytípusok szerint összesítettük a 2004-es és a 2005-ös tevékenység mutatószámait:
604

Ö sszesen

1316

39

További akkr. ügyek

16

Intézm ényi akkreditációban vizsgált 0
szakok

141
43

P árhuzam os vizsgálat (szak/D I)

136
124

Ú j típusú szakok indítása

643
71

Ú j típusú szakok létesítése

76
101

H agyom ányos szakok indítása

37
39

H agyom ányos szakok, szakirányú
továbbképzések létesítése

33
187

E FT
20 04
20 05

234
0

200

40 0

600

8 00

100 0

1200

1400

Ü gyek szám a 2 004-ben és 2005-ben

2004-ben tehát összesen 604 ügyet tárgyalt a MAB, míg 2005-ben ez a szám
1316-ra emelkedett. A 2005-ös adatok összesítésében szereplı nagy szám tartalmazza az intézményi akkreditáció második körében részt vevı szakok, azaz 141
szak intézményi akkreditációs vizsgálatát is.
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Állásfoglalások, jogszabálytervezetek véleményezése
2005 a magyar felsıoktatás jogszabályi környezete szempontjából hasonlóan
fontos év volt, mint a 2004-es év. A bolognai típusú, többciklusú képzési szerkezetre való átállás, az új felsıoktatási törvény megalkotásában a MAB is igen aktívan kivette a részét, a törvény és a kormányrendeletek tervezeteit több ízben is
véleményezte.
A MAB több ülésen is foglalkozott általánosabb érvényő kérdésekkel, s így állásfoglalásokat fogalmazott meg:
• 2005. április 1-i ülésén a mesterszakok kialakításáról és akkreditációjáról.
• 2005. április 1-i ülésén a "teljes munkaidıben foglalkoztatott" fogalom értelmezésével kapcsolatban.
• A bölcsészképzésben érdekelt dékánokkal és szakértıkkel, valamint az Oktatási Minisztérium képviselıivel folytatott intenzív egyeztetések után kialakultak a bölcsész alapszakok létesítésére vonatkozó elvek, valamint a bölcsész
alapszakok létesítési és indítási véleményezésének ütemezése. A dokumentumokat a MAB április 29-ei plénum ülésén tárgyalta meg.
• 2005. szeptember 30-i rendes ülésén állásfoglalást fogadott el az új típusú
alapképzési szakok bevezetésének határidejére vonatkozóan.
• A MAB elnöksége 2005. november 25-i ülésén állásfoglalást fogadott el a
többciklusú képzésrıl szóló kormányrendelet tervezetérıl.
Egyéb tevékenységek
Az egyéb tevékenységek közül 2005-re vonatkozóan a HEFOP pályázat keretében a Dunaújvárosi Fıiskola által vezetett konzorcium munkájában való részvételünket kell kiemelni. A Magyar Akkreditációs Bizottság a Dunaújvárosi Fıiskola
által koordinált Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsıoktatási intézmények humánerıforrásainak fejlesztéséért címő HEFOP
projektben konzorciumi tagként, a megvalósításban együttmőködı partnerszervezetként vesz részt. A projektben a MAB által vállalt feladatok közül (a kidolgozott
tantárgyi modulok zsőrizése, szakmai elıadások tartása, a pályázat monitoring
tevékenységében való részvétel) az elsı feladatot, a MAB külsı szakértık bevonásával végrehajtotta, az egyes tantárgyi modulokban készített tananyagokat lektorálta, azok véglegesítését segítette.
A 2006. január 27-én a Professzorok Házában megrendezett HEFOP projekt
konferencián a testület áttekintette az elkészült tananyagokat, megvitatta a projekt
eddigi tapasztalatait, a tananyagok, projekteredmények jövıbeni, MAB általi hasznosítási lehetıségeit. A konferencián a MAB rendes és tanácskozó tagjai, a MAB
Minıségbiztosítási és –tanácsadási bizottságának tagjai és a MAB titkárság munkatársai vettek részt. Az elhangzott elıadásokat részletes vita követte. A konferencián
stratégiai alapelvek, tevékenységi elemek és konkrét megvalósítási lehetıségek
kerültek megtárgyalásra és rögzítésre a MAB jövıbeni minıségértékelési és minıségfejlesztési tanácsadási tevékenységére vonatkozóan.
13
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Hazai kapcsolatok
Hazai partnereink között 2005-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a felsıoktatási konferenciákkal való kapcsolattartásra. A MAB elnöke, illetve alelnökei
rendszeresen részt vettek és tájékoztatót tartottak a konferenciák ülésein, a plénum
MRK által delegált tagjai az MRK novemberi ülésen ismertethették a MAB, a kollégiumok ez évi mőködését.
Hasonlóan szoros munkakapcsolatban voltunk az Oktatási Minisztériummal.
Több megbeszélést folytattunk miniszter úrral, az államtitkárokkal, s az apparátusok szintjén is folyamatos volt az egyeztetés. Mang Béla felsıoktatási helyettes
államtitkár két alkalommal szólt plénumülésen napirend elıtti felszólalásában a
testület tagjaihoz.
A MAB képviselıje 2004-ben is állandó meghívottként részt vett az FTT ülésein, egy másik képviselınk tagja volt a Nemzeti Bologna Bizottságnak, ugyancsak
tartottuk a már jól kialakult folyamatos munkakapcsolatot a Magyar Ekvivalencia
és Információs Központtal, a Felnıttképzési Akkreditációs Testülettel, az Országos
Kredittanáccsal, a Regionális Operatív Program Bizottsággal.
Nyilvánosság
2005-ben a bolognai átállás kapcsán jelentısen megnövekedett érdeklıdés
nyomán a MAB az eddiginél jóval nagyobb szerepet vállalt a nyilvánosság tájékoztatásában. Számos nyilatkozatot, TV-s és rádiós interjút kértek tılünk a média szereplıi, és sajtóbeszélgetést is szerveztünk, a rengeteg telefoni és elektronikus érdeklıdésre való válaszadáson túl. Ezek révén a MAB tájékoztatta a nyilvánosságot
a különbözı ügyek véleményezésének állásáról, megszületett döntéseirıl, a felsıoktatásra vonatkozó jogszabályalkotást érintı javaslatairól, észrevételeirıl. Honlapunkon rendszeresen összefoglalókat közöltünk a tényekrıl, közzétettük a döntések
gyorslistáit, ezzel is jelezve, hogy a felsıoktatás érintettjeinek folyamatos, tényszerő tájékoztatását tevékenységünk átláthatósága és hitelessége érdekében fontosnak
tekintjük.
Év végén pedig a MAB történetében eddig egyedülálló lépés megtételérıl döntött az elnök: az összes addig véleményezett alapszak indítási kérelem véleményezésének eredményét, a részletes indoklások elérhetıségének biztosítása mellett, egy
táblázatba rendezve közzétettük honlapunkon. (A táblázatot természetesen minden
plénumülés után frissítjük.) Ehhez a listához kapcsolódóan a Felvételi tájékoztatóban megjelent szakokkal való összevetés alapján elkészítettük és ugyancsak közzétettük a miniszter által a MAB nem támogató véleménye ellenében engedélyezett
szakok listáját is. A két lista, érthetıen, jelentıs közérdeklıdést váltott ki, s újabb
sajtóreflexió hullámot indított el. Meggyızıdésünk azonban, hogy a MAB ezzel a
lépéssel tudta leginkább szolgálni a magyar felsıoktatás minıségének ügyét, a
megbízható, színvonalas képzések védelmét, a jól teljesítı intézmények, s így az
egész felsıoktatás hosszú távú érdekeit.
14
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Nemzetközi kapcsolatok
A MAB eddig is jelentıs nemzetközi kapcsolatai a testületi és titkársági munkatársak részvételével 2005-ben tovább erısödtek.
Az ENQA 2005. szeptemberében, Madridban tartotta éves közgyőlését, melyen a MAB elnöke és fıtitkára vett részt. A szervezet nyugtázta, hogy a felsıoktatási minıségbiztosítás európai sztenderdjeit és irányelveit a miniszterek májusi,
Bergenben tartott értekezlete elfogadta. Ezek a sztenderdek az intézmények belsı
minıségbiztosítása, a külsı minıségértékelések és az ügynökségek mőködése tekintetében is iránymutatóak, s meghatározzák a közeljövı tennivalóit. Ezek közül
kiemelkedik számunkra a MAB független szakértık által elvégeztetendı külsı
értékelése, melyre várhatóan már csak a következı három éves ciklusban kerül sor.
Az ENQA új elnöke Peter Williams lett, Szántó Tibor továbbra is a Board tagja
maradt.
Az INQAAHE, a felsıoktatási minıségbiztosítás világszervezete, 2005-ben
Wellingtonban tartotta közgyőlését és konferenciáját. A MAB-ot itt Szántó Tibor
képviselte, akit a szervezet tagsága újabb két évre a Board tagjává választott. A
konferencia egyik központi témája a külsı minıségértékelés hatása, hatékonysága
volt.
A CEE Network, a közép- és kelet-európai hálózat irányító testületében kezdettıl jelen vagyunk, Róna-Tas András személyében, s e hálózat titkársági teendıit
is a MAB titkárság, Rozsnyai Krisztina látja el. A CEE Network Irányító Bizottsága
2005. május 29-én tartotta éves ülését a lengyelországi Poznanban. Ezt május 28án megelızte egy szimpózium. Ennek fı témája az a felmérés volt, melyet a Hálózat tagszervezete, a német ACQUIN munkatársa, Dr. Stefanie Hofmann végzett a
tagszervezetek körében azok akkreditációs gyakorlatáról. A felmérés célja egy
helyzetjelentés készítése volt, melyre majd építhetı a tagszervezetek közötti
akkreditáció kölcsönös elismerése, mely a bolognai folyamathoz kapcsolódik.
Az irányító testületekben végzett munka mellett aktívan dolgoztunk a projektek és munkaülések szintjén is.
Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) intézményértékelési munkájában titkárként Rozsnyai Krisztina is részt vesz. Rozsnyai Krisztina az EUA látogató bizottsága titkáraként részt vett a csehországi Brno Állatorvosi és Erdészeti Egyetem
minıségértékelésében.
A MAB részt vesz az un. TEEP (Transnational European Evaluation Project)
II-ben, mely az EU Erasmus Mundus által támogatott közös Master's programok
minıségértékelését végzi. A TEEP II-ben három közös képzésben nyújtott mester
programot választottak ki, ezek mindegyikét 5-7 egyetemen, országban oktatják.
Az értékelést végzı egyik látogató bizottságban és a projekt irányító csapatának
munkájában Rozsnyai Krisztina és Szántó Tibor vesznek részt.
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Az észt Felsıoktatási Akkreditációs Központ megkeresésére 2005-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – vizsgálataikhoz szakértıket delegáltunk.
A külföldi szakértık hazai akkreditációs értékelésekbe való nagyobb mértékő
bevonása továbbra sem történt meg és ennek lehetısége a MAB költségvetési kilátásai, szervezeti átalakulása miatt továbbra is csekély.
A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) legutóbb 2005 májusában
vizsgálta meg a MAB mőködését, fogalmazta meg ajánlásait. Ezek közül kiemelhetı az európai sztenderdeknek való megfelelés vizsgálatára szóló figyelemfelhívás,
az értékelésekben a kimeneti eredményekre fordítandó nagyobb figyelem, s a szakértık még alaposabb felkészítésének ajánlása. Az NTT idén ismét áttekinti a MAB
munkáját. A tanácskozásra 2006. március 31. és április 1. között kerül sor Debrecenben, ahol az NTT tagjai a Debreceni Egyetem intézményi akkreditációs vizsgálatának néhány látogató bizottsági tagjával is eszmecserét fognak folytatni, s képet
kapnak egy nagy, integrált egyetem mőködésérıl.
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005-ben ismét igen tevékeny, mozgalmas évet zárt. A MAB a rögzített határidıket betartva lefolytatta az akkreditációs eljárásokat, intenzív munkával lehetıvé
tette hogy megkezdıdjön a kétciklusú képzésre történı teljes körő átállás Magyarországon, elmélyült szakmai vitákban kiérlelte a mesterképzések létesítésének és
indításának kritérium rendszerét. A testület megırizte szakmai függetlenségét mind
a kormányzattól, mind a felsıoktatás intézményeitıl és szereplıitıl, mőködésének
átláthatóbbá tétele érdekében növelte tevékenységének nyilvánosságát, intenzív
nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

Budapest, 2006. február
Fésüs László

16

Akkreditáció Magyarországon 15

A MAB Titkárság tevékenysége 2005-ben
Fıtitkári beszámoló

A 2005-ös év, bízvást mondhatjuk, rendkívüli volt a MAB Titkárság életében. Ennél még rendkívülibb, ha lehet ezt egyáltalán fokozni (amiben, sajnos, korántsem
vagyok biztos, éppen ellenkezıleg), a 2006-os év lesz. De ne szaladjunk a dolgok
elébe.
A titkárság tevékenységének döntı részét 2005-ben is a MAB testületi feladatai és
munkája határozták meg. E feladatokat az elnöki beszámoló részletesen bemutatta.
Az elızı évhez hasonlóképpen hajtottuk végre szokásos rendszeres feladatainkat, a
kérelmek, pályázatok formai ellenırzését, a bírálók felkérését, a tudományági bizottsági, kollégiumi és plénumülések szervezését, a dokumentációk kezelését, tárgyalásra elıkészítését, s a határozatokról értesítı és egyéb levelek írását.
A 2004-rıl szóló beszámolómban szerepelt a következı bekezdés:
„Amit a rendszeres MAB tevékenység támogatásának summázataként 2004-re vonatkozóan ki kell emelni, az a feladatok igen jelentıs volumene, mely ráadásul
rendkívül szoros határidıkkel párosult. Mindehhez a bolognai átállás további
következménye kapcsolódott, az új, éppen csak formálódó jogszabályi háttér és
feltételrendszer, s ennek kapcsán sok-sok tisztázandó kérdés, rengeteg érdeklıdı,
információkérı telefon. A titkárság 2004-ben – valóban túlzás nélkül mondhatjuk –
megfeszített munkát végzett, amiért minden kollégámnak ezúton is szívbıl jövı
köszönetet mondok.”
A 2005-ös év rendkívüliségét az jelentette, hogy a fenti bekezdésben írt feladatok
és nehézségek mondhatni megkétszerezıdtek. Az elnöki beszámolóban szereplı
statisztikák, a több mint kétszeresére nıtt ügyszám mellett utalnom kell itt az új
Felsıoktatási törvény körüli teendıkre, bizonytalanságra és a felmerült-felmerülı
kérdések sokaságára, a többciklusú képzésrıl szóló újabb kormányrendeletre, a
MAB-ról szóló kormányrendelet különbözı tervezeteire, s a többi kapcsolódó,
elıkészületben lévı jogszabály tervezetre. Nem könnyítette dolgunkat – s az intézményekét – a feszített ütemő bolognai átállás, a MAB követelményrendszerek
és a kapcsolódó dokumentumok csiszolásainak követése, a ránk nehezedı idıbeli, s
olykor tartalmi nyomás úgy a felsıoktatási intézmények, mint az Oktatási Minisztérium részérıl. Ott volt (és van) továbbá a természetes igény, belsı motiváció és
elnökségi-testületi késztetés, hogy munkánkat a lehetı legalaposabban, legmagasabb színvonalon végezzük. Hogy feletteseinknek és partnereinknek is egyaránt
megfeleljünk, és a saját magunkkal szembeni elvárásainkból se kelljen alább adni,
semmilyen tekintetben sem. S hogy a nap, az év végeztével azért talpon is maradjunk, minden tekintetben.
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A testületet szolgáló rendszeres tevékenységen túl a titkárság munkájából 2005re vonatkozóan a következıket emelhetjük ki.

1. Munkafeladatok
Intézményi akkreditáció
A 2004/05-ös tanévben elindult az intézményi akkreditációs vizsgálatok második
köre. Az elnöki beszámolóban e munkáról szereplı tartalmi információkhoz titkársági szempontból a jelentıs volumenő szervezési-kiszolgálói tevékenységet említhetjük, mely az érintett intézményeknek szóló elsı értesítı levél fogalmazásától a
vizsgálatokat lezáró plénum levelek írásáig terjedt. Közben az intézményi önértékelések elkészítéséhez nyújtott segítséggel, a látogató bizottságok szervezési munkálataival, felkészítı ülésekkel, a vonatkozó korábbi anyagok összegyőjtésével és
szakértıkhöz juttatásával, a látogatások szervezésével és az azokon való részvétellel, s a különbözı kari és intézményi szintő jelentések írásának és tárgyalásaiknak
szervezésével és titkársági támogatásával. A felsorolás persze itt viszonylag egyszerő, de aki akár csak egyetlen kar vonatkozásában részt vett a folyamatban, annak bizony nem kevés munkájába került a mindenkori feladatok ellátása. S 2003 és
2004-hez képest, amikor nem voltak intézményi akkreditációs látogatások, ez jókora többletmunka volt a titkárság számára. E munka titkársági irányítását és koordinálását Halmay Nóra látta el.

Párhuzamos vizsgálatok
A pszichológia és történelem képzések 2004-es vizsgálata után 2005-ben a bolognai átalakulásban nem érintett szakok, azaz a jogász, orvos, fogorvos és gyógyszerész képzések párhuzamos vizsgálatát végezte el a MAB. Titkársági szempontból
itt egyrészt ismét a munka mennyiségének elızı évihez képesti növekedését emelhetjük ki (két terület helyett négy került vizsgálatra, négy LB-vel), másrészt pedig a
külföldi szakértık bevonása miatt a vizsgálatok lebonyolításának szervezése is
munkaigényesebbé, s nehezebbé (és persze költségesebbé) vált. A külsı szemlélı
talán nem is gondolná, hogy ilyenkor például egy Marosvásárhely – Budapest vonatjegy árának a szakértınek való visszatérítése is milyen nehézségekkel, bonyodalmakkal járhat. A látogatások szervezését, a jelentések írását stb. pedig sajnos
csak részben könnyítette a számítógépes drótposta kapcsolat. E munkát a titkárságon projektvezetıként Borzsák Judit koordinálta, kivitelezésében Ruff Éva (orvos,
fogorvos, gyógyszerészképzések) és Dávid Zsófia (jogi képzés) szereztek érdemeket.
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Szaklétesítések, szakindítások
Noha ezekrıl az elnöki beszámoló részletesen tájékoztatott, mindenképp megérdemel egy mondatot a titkársági kollégák – túlzás nélkül mondhatjuk – heroikus
erıfeszítése a rendkívül nagyszámú, és számos esetben sürgısséggel véleményezendı kérelem útjának egyengetésében. A nyilvánvaló teendık mellett a beérkezı
írásos szakvélemények összefoglalása, lényegre törı és jól áttekinthetı formában
az adott bizottsági ülés elé terjesztése a titkársági kollégák ügyszeretetét és munkáját dicséri. Kiemelkedik itt 2005-re vonatkozóan a bölcsészképzések ügye, mely a
testület mellett a titkárságra is számos többlet egyeztetési és külön figyelmet igénylı feladatot rótt (Patthy Éva, Borzsák Judit), s számosságuk miatt a mőszaki képzések (Homonnay György). „Extra” ügyekrıl, többedszeri beadványokról, sürgetésekrıl és felszólamlásokról pedig szinte valamennyi referens vonatkozásában beszámolhatnék. Ezt a munkát, programakkreditációs csoportvezetıként Éry Márta
koordinálta, segítıje, Mákó Éva pedig – egyebek mellett – a különbözı vonatkozó
számítógépes listák vezetésében jeleskedett.

Véleményezések, jogi segítség
A titkárság ugyancsak kivette a részét a különbözı jogszabálytervezetek MAB
általi véleményezésében. 2005-ben a legjelentısebb ilyen munkák az új felsıoktatási törvény, a többciklusú képzésre vonatkozó újabb kormányrendelet, valamint a
MAB-ról szóló új kormányrendelet különbözı tervezeteinek véleményezései voltak. Utóbbi bizony már nagyon húsbavágó, hiszen szándéka szerint hosszabb távra
határozza meg a MAB testületi és titkársági mőködésének és munkájának kereteit,
mikéntjét. E munkát nagyban segítette Dávid Zsófia jogász kolléganınk. A titkársági munka az egyes összehasonlító, változáskövetı és az észrevételeket megszövegezı dokumentumok összeállítása mellett konkrét észrevételek felvetésére, tartalmi megjegyzések tételére is irányult, s több esetben a minisztériummal való közvetlen egyeztetésekben is részt vettünk.

Minıségbiztosítás
E kérdéskört nemcsak az alább tárgyalandó HEFOP-os pályázat miatt kell említenem. A titkárság – tegyük hozzá, saját kezdeményezésre – kidolgozta a MAB belsı
minıségbiztosításának koncepcióját, melyet a Minıségfejlesztési bizottság, s az
elnökség is tárgyalt. A kiépülı belsı minıségbiztosítási rendszer részeként pedig a
konkrét kivitelezési munka is folytatódott. Az intézményi akkreditáció második
köre elsı etapjának vizsgálataiban részt vett intézmények és látogató bizottsági
tagok részére kidolgoztunk egy-egy kérdıívet, melyek a vizsgálat tapasztalataira,
erısségeire és javítható vonatkozásaira kérdeznek, s az eljárás fejlesztését, a munka
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minıségének javítását célozzák. A kérdıíveket testületi jóváhagyásuk után kiküldtük, beérkezésük után pedig feldolgozzuk, s az eredményeket a nyilvánosság számára is közzétesszük. E munkát Szekeres Péter segíti.
Meg kell itt említeni, hogy a MAB belsı minıségbiztosítási rendszerének elkészítésére a Minıségfejlesztési bizottságban is megindult a gondolkodás, a 2006. január
27-i HEFOP konferencián pedig Veress Gábor, a bizottság tagja vázolt egy lehetséges felépítést.

HEFOP pályázatok
A Dunaújvárosi Fıiskola vezette konzorcium 2004 ıszén kezdte meg a munkát a
nyertes HEFOP pályázat keretében, mely – egyebek között – egy partnerközpontú
önértékelési modell kialakítására-adaptálására irányul. A szerzıdés aláírására
azonban csak 2005 márciusában került sor. Hogy a HEFOP pályázatok kiírása és
lebonyolítása körüli kritikai észrevételek nem alaptalanok, azt a saját bırünkön
tapasztalhattuk. Az idıbeli csúszás csak egy eleme a problémáknak, melyhez a
kialakulatlanság, az ebbıl fakadó idınkénti tanácstalanság, információhiány, illetve
az információáramlás nehézségei társultak. Kérdéseinkre késve (vagy sehogy sem)
kaptunk választ, s néha bizony még azt sem sikerült megtudni, hogy kérdéseinket
egyáltalán kinek címezzük, kitıl remélhetnénk rájuk választ… A pályázat kivitelezésében a MAB titkárságára a pályázat keretében készítendı tananyagok lektorálásának és a kapcsolódó további szakértıi munkáknak a szervezése, a különbözı
egyeztetések, konferencia- és megbeszélés részvétel, s a projekt MAB-ra vonatkozó részének adminisztrációja hárult. Az adminisztráció körülményessége, az elıírások tartalma, részletezettsége és teljesítésük munkaigénye a legmerészebb képzeletünket is felülmúlta. E munka – a magamé mellett – Juhász Katalin és Szekeres
Péter stressztőrı képességét tette alaposan próbára.
2005-ben folyt a Nyíregyházi Fıiskola vezette konzorcium szerzıdés aláírásának
elıkészítése is, a fent jelzett nehézségekkel, igen hosszasan, különféle javítások,
pótlólagos dokumentumok készítésével és beküldésével. Ez a projekt sem tudott a
tervezett idıben elindulni, de 2006 februárjára legalább sikerült elérni a szerzıdés
aláírását az Irányító Hatósággal.

Transnational European Evaluation Project II
Az ENQA 2004 nyarán indította el második TEEP projektjét. Ebben három un.
közös (európai) mesterképzési program értékelését végzi egy-egy nemzetközi tudományági és minıségértékelési szakértıkbıl álló csapat. A MAB kifejezetten az
ENQA kérésére vesz részt a vizsgálatban, a brit QAA ügynökséggel párban dol20
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gozva. Az Euro-Aqua (hidro-informatika) program értékeléséhez tudományági
szakértıt és PhD hallgató LB tagot adtunk. A CoMundus (média-kommunikációkultúra) program vizsgálatában minıségértékelési szakértıként és titkárként, továbbá a projekt irányító csoportjának munkájában pedig Rozsnyai Krisztina és
jómagam veszünk részt. Az elıkészítı munkák, az értékelési kritériumrendszer, s
az önértékelési és szakértıi útmutatók elkészítése után túl vagyunk a látogatásokon
(7 intézmény 5 országban) és az értékelı jelentések megfogalmazásán is. A módszertani jelentés a svéd társügynökség égisze alatt készül, javaslatainkkal, véleményezésünkkel ehhez is hozzájárulunk. A projekt következı irányítói értekezlete
2006. március elején Budapesten lesz, a végleges jelentések áprilisra készülnek el,
s májusban zárókonferencia és a jelentések közzététele zárják a projektet.
Talán nem érdektelen itt megjegyezni, hogy a látogató bizottságok munkájában a
tudományági és a minıségértékelési szakértık (akik mindannyian teljes állású
ügynökségi munkatársak) egyenrangú tagokként és azonos számban (2-2) vettek
részt. Sıt, utóbbiak fogalmazták titkárként az egyes látogatási részjelentéseket, a
végsı programértékelési jelentést (és a módszertani jelentést) is, így szerepük a
vizsgálat végeredményét illetıen korántsem elhanyagolható. Tegyük persze hozzá,
hogy e vizsgálatok erısebben irányultak a vizsgált programok belsı minıségbiztosítására, mint konkrét szakmai tartalmukra. A projektben szerzett tapasztalataink
szerint (is) azonban e két dolog erısen összefügg.
S szeretném itt azt is megemlíteni, hogy milyen jólesı érzés volt a programértékelési jelentés tervezetére a CoMundus konzorciumtól érkezett érdemi és részletes, a
munkát érdek nélkül ıszintén elismerı, s a program fejlesztése szempontjából
meghatározó javaslatainkat köszönı sorokat olvasni…

További feladatok
További feladataink között meg kell említeni a 2005-ben is már „rutinként” végzett
munkákat, az egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok és a doktori ügyek titkársági
gondozását (Patthy Éva, Halmai Éva segítségével), az országos (elektronikus) doktori és habilitációs nyilvántartás, valamint a MAB határozatok tárának vezetését. Itt
említhetjük továbbá a különbözı MAB kiadványok, az évkönyv, az Akkreditációs
Értesítı szerkesztését, elıállításuk menedzselését (Muhariné Szabó Szilvia), s terjesztésüket (Szórádi Gabriella). Ugyancsak fontos része a titkársági háttértámogató
munkának a MAB honlapjának gondozása, technikai karbantartása és rendszeres
frissítése (Szekeres Péter), mely a különbözı statisztikák összeállításával együtt
(Monostori Katalin) a nyilvánosság 2005-ben még fontosabbá vált korrekt és gyors
tájékoztatását szolgálták.
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2. Titkársági mőködés
Munkaszervezés
A titkársági munkaszervezés tekintetében 2005-ben nem volt szükség jelentısebb
változtatásra, inkább csak finomhangolásnak nevezhetı apróbb módosulások történtek. Ezek is jobbára csak a munkatársi állomány változása, illetve betegségek
miatt szükséges helyettesítések kapcsán. A projektfelelısi rendszer mőködésének
egyelıre korlátozott tere van a titkárságon, ez a munka jellegébıl, az állandó, rendszeres feladatok számosságából és nagy arányából adódik. S persze a hosszú évek
alatt kialakult szervezeti mőködés és munkakapcsolati beidegzıdések sem könnyítik a szemlélet- és stílusváltást. A tapasztalat azonban egyértelmően azt mutatja,
hogy az idınként lökésszerően, s gyakran nehezen elıre jelezhetı egyenlıtlenséggel jelentkezı munkaterhelés elosztásának kiegyenlítése egy rugalmasabb szervezeti mőködést igényel, mely a kollégáktól is bizonyos rugalmasságot, s a munkaterületi határok viszonylagosságának felismerését és elfogadását kívánja. Mindemellett a projektfelelısi vagy részterületi hatásköri tevékenység a 2005-re kijelölt vonatkozásokban jól mőködött (intézményi akkreditáció, párhuzamos vizsgálatok,
kiadványok, hazai illetve nemzetközi rendezvények).
Munkatársi állomány
A titkárság munkatársi állománya 2005-ben kismértékben változott. Január végével
megváltunk Gombás László informatikus kollégánktól az éppen aktuális létszámkereti korlátozások miatt.
Októbertıl Bruckmann Erika segíti az ügyintézıi munkát, ı az év végével visszavonult Steckl Katalin munkakörét vette át (postázás, lerakás, egyéb ügyintézıi
munkák).
Novemberben köszöntöttük Ruff Évát 30 éves közalkalmazotti jubileuma alkalmából.
Gazdálkodás
A 2005-re vonatkozó költségvetés adatai a következık (ezer Ft-ban):
Személyi
Dologi
Járulékok
Felhalmozás
juttatások
kiadások
131.000
41.000
25.650
–
Eredeti
elıirányzat
136.800
41.559
43.133
1.730
Módosított
elıirányzat
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A gazdálkodás tekintetében a 2005-ös év bizony nem volt könnyő. A 2004-hez
képest változatlan (2003-hoz képest nominálisan csökkentett!) eredeti elıirányzat,
az elvonások, a kötelezı maradványképzés a feladatok mennyiségének összességében duplájára növekedése mellett már-már megoldhatatlan feladat elé állítottak
minket. Többszöri nyomatékos jelzéseink, egyeztetéseink, s a határozott elnöki
kiállás végül júliusban eredményeztek egy 20 millió forintos kiegészítı támogatást,
melyet az Oktatási Minisztérium a bolognai típusú képzésekkel kapcsolatos
megnövekedett véleményezési feladataink finanszírozására bocsátott rendelkezésünkre. Ez az összeg a 2005-ös vonatkozó kiadások mintegy 2/3-át fedezte végül.
A gazdálkodás szigorúságát 2004-hez képest már nem lehetett fokozni, megtakarítási lehetıségeink kimerültek. Igen sajnálatos, de kötelezettségeink teljesítését –
még a több éve lényegében változatlan, igen alacsony szakértıi díjak mellett is –
csak a titkársági kollégák javadalmazásának rovására tudtuk biztosítani. Nem tudtuk megadni a januártól országosan kialkudott 7,5 %-os béremelést, s elmaradt a
ruházati- és üdülési hozzájárulás kifizetése is. Utóbbit csak kis részben kompenzálta a hidegétkeztetési helyett a melegétel utalványra való áttérés. A titkársági munkatársak így – a lényegében kétszeres munkaterhelés mellett – 2005-ben kényszerő
nominál jövedelem csökkenést könyvelhettek el.
Pozitív fejlemény, hogy a HEFOP projekt kapcsán sort tudtunk keríteni némi számítástechnikai eszköz- és szoftver beszerzésre, amit az a sokatmondó tény is indokolt, hogy a projektben kidolgozott tananyagok CD-rıl való letöltése és számítógépes használatuk már lehetetlen lett volna elavult operációs rendszereinkkel (Windows 95, 98). A szoftverfejlesztést így is csak részlegesen, nem az egész titkárságra kiterjedıen tudtuk végrehajtani.
Az elızı évrıl adott beszámolóm vonatkozó elırejelzése tehát sajnos az utolsó
betőig bevált:
„İszintén meg kell vallanunk azonban, hogy adott feladataink és szervezetünk mellett takarékossági lehetıségeinket kimerítettük, s a 2005-re biztosított, 2004-hez
képest változatlan (2003-hoz képest csökkentett!) költségvetési elıirányzat, pótlólagos forrás kilátásának hiányában sajnos nem látszik biztosítani a 2005-ös év
feladatainak megnyugtató finanszírozását.” Csak remélni tudom, hogy az új Ftv.
elıírta szervezeti átalakulás, a MAB-ról szóló új, várhatóan hamarosan megjelenı
kormányrendelet, s a 2006-os költségvetési támogatás nem teszik finanszírozási
szempontból lehetetlenné a MAB mőködését.
Belsı minıségbiztosítás
A 2003-ban és 2004-ben végzett, a belsı minıségbiztosítást szolgáló kérdıíves
titkársági megkérdezéseket 2005-ben nem követte hasonló felmérés. Ennek oka
kevésbé a módszertanilag is indokolható „szünet” beiktatása, sokkal inkább a jelen
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beszámolóban már többször említett jelentıs munkaterhelés volt. Ennek és az
imént bemutatott gazdálkodási nehézségeknek az ismeretében talán nem lett volna
túlságosan bölcs vezetıi döntés egy újabb kérdıív közreadása. Erıinket e téren
2005-ben tehát inkább a MAB mőködés egészének belsı minıségbiztosítási vonzataira koncentráltuk, a fentebb már bemutatott belsı minıségbiztosítási koncepció, s
az intézményi és látogató bizottsági kérdıívek elkészítésével.
Mindamellett ha nem is írásos, de mégiscsak többé-kevésbé szisztematikus formában, a 2005-ben is rendszeres titkársági értekezletek alkalmával azért gyakran került sor a belsı mőködés minıségére vonatkozó ıszinte jobbítani akarást tükrözı
eszmecserékre. Ezek fényében a belsı mőködés legfontosabb problémáit a titkárság – lényegében 2004-hez hasonlóan – a következıképpen látta:
• a munkavégzéshez szükséges pontos és részletes információk rendelkezésre
állásában minden titkársági erıfeszítés ellenére 2005-ben határozottan és
mondhatni jelentısen romlott a helyzet, noha a titkárság érti, hogy ez sajnos
nem belsı mőködési problémákra, hanem döntıen külsı okokra vezethetı
vissza (a bolognai átállás feszítettsége, jogszabályi háttér bizonytalansága),
• a testület vezetése és a titkárság közötti kommunikáció továbbra is, sıt, 2005ben talán még erısebben, „egycsatornás” volt, túlnyomórészt a fıtitkáron keresztül valósult meg,
• elıbbivel is összefüggésben a munkatársak – az anyagi nehézségek ismeretében – még mindig úgy érzik, hogy a testület általi megbecsültségük, erkölcsi
elismertségük javítható volna,
• az adott munkaterhelés mellett nem sikerült elırelépnünk a szakmai fejlıdés
szervezett biztosítása, az irányított továbbképzések terén,
• az átalakulással összefüggésben a MAB testületi, szakértıi és titkársági javadalmazása áttekinthetı volna.
S végül jelezni szeretném – a 2005-ben kényszerőségbıl, idı-, pénz- és kapacitáshiány miatt elmaradt fejlesztések mellett –, hogy a titkárság valóban elérte teljesítıképességének végsı határát. A munkaterhelést fokozni, vagy akár csak így fenntartani, maradandó emberi és szervezeti károsodás nélkül megítélésem szerint nem
lehet.
3. Kapcsolatok
A MAB hazai kapcsolatainak ápolásából a titkárság is kiveszi a részét. Az Oktatási
Minisztériummal való kapcsolattartás titkársági szinten is rendszeres. A MAB egyegy titkársági munkatárssal képviselteti magát a Nemzeti Bologna Bizottság munkájában (Szántó Tibor), s részt veszünk a Felnıttképzési Akkreditációs Testület,
valamint a Regionális Operatív Program tanácsának ülésein (Homonnay György).
Értelemszerő titkársági feladat továbbá a Professzorok Házával való kapcsolattar-
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tás, a napi munka szintjén (gazdasági ügyek) és vezetıi szinten is. A PH-t is sújtó
anyagi nehézségek persze nem teszik könnyebbé életünket. Helyenként nem kielégítı a takarítás, felújítandó volna a IV. emeleti tárgyaló, s továbbra is reménytelennek látszik az irodák számítógépes hálózati kapcsolatának korszerősítése (csillagpontos hálózat kiépítése), a földszinti konferenciaterem hangosításának felújítása, s
egyéb, egy konferenciateremtıl Európában elvárható szolgáltatások megvalósítása.
A nemzetközi kapcsolatok tekintetében a titkárság ugyancsak igen aktív, a fent
bemutatott TEEP projekt melletti ez irányú tevékenységünkrıl az elnöki beszámoló
részletesen megemlékezik (INQAAHE, ENQA, CEEN, EUA). Publikációk, tanulmányok írására 2005-ben sajnos kevesebb idınk volt, de azért született egy-két
munka.1 S meg kell említeni még a titkárságnak a Nemzetközi Tanácsadó Testület
üléseinek elıkészítésében és lebonyolításában játszott szerepét, a repülıjegyek
beszerzésétıl az éves beszámoló írásán át az ajánlások megszövegezésében nyújtott segítségig (Rozsnyai Krisztina).

Budapest, 2006. február
Szántó Tibor

1

T.R. Szanto, „Evaluations of the third kind: External evaluations of external quality
assurance agencies” Quality in Higher Education 11(2005) 183-193., B. Alesi – C.
Rozsnyai – T. Szántó, „The implementation of bachelor and master programmes: Hungary”
(Publikálásra elıkészületben)
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Események
A MAB ülései 2005
(fontosabb napirendi pontok)
1. január 28.
• EFT ügyek (5db kérelem). Javaslat az EFT eljárási rend módosítására.
• Tájékoztató a felsıoktatást érintı törvényi helyzetrıl (Az új többciklusú
korm. rendelet. Az új Ftv. dec. 22-i változata).
• A MAB 2004-es tevékenysége és a 2005-ös évben a várható tennivalók. A
2004-es tevékenység az adatok tükrében.
• A várható tevékenységének javasolt ütemezése 2005-ben. A plénumülések
ütemezése.
• Eljárási kérdések (Kiválósági hely pályázása. Az Andrássy Egyetem német
akkreditációs testülettel közös akkreditációs vizsgálata. Javaslat a bölcsésztudományi képzési terület alapszakjai véleményezésére.)
• Doktori ügyek (Doktori iskola tudományági besorolásának módosítása).
• Hagyományos képzések.
• Szakirányú szaklétesítések / szakindítások.
• Kérelem szak tudományági besorolásának módosítására.
• Külföldi intézmény magyarországi mőködésére vonatkozó kérelem.
• BSc / BA szaklétesítések, szakindítások.
• Személyi javaslatok (Javaslattétel kiválósági hely pályázatok bíráló bizottság
tagjaira. A Felhasználói bizottságba javasolt új tag.)
• Beszámolók (ENQA bergeni anyag. Észtországi akkreditációs tapasztalatok).
2. február 25.
• EFT ügyek (Elvi állásfoglalás formai elıírások kezelésére vonatkozóan. 1db
kérelem).
• Beszámoló az új Ftv. tervezettel kapcsolatos egyeztetésekrıl.
• Doktori ügyek (DI vezetı váltás: PPKE Állam- és jogtudományi doktori iskola.). DI létesítések (CEU, SZE).
• Intézménylétesítési kérelem (CEU).
• Eljárási kérdések (Kiválósági hely pályázása. Új típusú képzések – szakirányok - MAB állásfoglalás. A második akkreditációs körben az intézmények
sorra kerülésének ütemezése.)
• Külföldi intézmény magyarországi mőködésére vonatkozó kérelme.
• OM elvi állásfoglalása.
• Személyi javaslatok (Intézményi akkreditációs bizottságok LB-inek kiegészítése minıségbiztosítási szakértıkkel. Javaslat az Andrássy Egyetem látogatóbizottsági elnökre és tagokra).
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• Tájékoztatások (A MAB költségvetése. Mesterszakok akkreditációja. A
2004-es évrıl szóló elnöki beszámoló. Az ápr. 26-ra tervezett MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI NAP és programja, ENQA ügyek).
• A Tomori Pál Fıiskola székhelyen kívül indított képzéseivel kapcsolatos elnöki megjegyzés.
3. április 1.
• EFT ügyek (≈220db új kérelem).
• MAB állásfoglalás a „teljes munkaidıben foglalkoztatott” fogalom értelmezésével kapcsolatban.
• Doktori ügyek (Létesítési kérelmek: SZE, KRE, PTE, beszámoló idıközi ellenırzésekrıl, doktori iskola tudományági megnevezésének módosítása.
• Eljárási kérdések (A mesterszakok kialakításának és akkreditációjának kérdése. Távoktatási képzések akkreditációja. Egyházi bizottság BSc szakokkal
szemben támasztott speciális akkreditációs követelményei.)
• Társadalomtudományi kollégium.
• Több kollégiumot érintı ügyek.
• FSz képzés.
• Személyi javaslatok (Kiválósági helyek bíráló bizottságban új tag választása,
Mővészeti bizottsági tagságról történt lemondás, Föld- és környezettudományi bizottságba új tagja meghívása).
• Tájékoztatások (A MAB költségvetése. Szántó Tibor INQAAHE VB taggá
választása. A Minıségbiztosítási Nap meghívója.)
4. április 29.
• Beszámolók (Az új Ftv. parlamenti vitája. A csak névváltoztatással támogatott alapszak-létesítések ügyében megjelentetni tervezett KKK-k. A bölcsész
alapszakok véleményezését felfüggesztı MAB határozatot követı egyeztetı
megbeszélések (MAB – OM megállapodás. A véleményezési eljárás további
menete. Az NTT 2005. április 15-i tanácskozása).
• Eljárási kérdések (A mesterszakok kialakításának és akkreditációjának kérdéseihez érkezett módosítási javaslatok. A Matematikai és számítástechnikai
bizottság javaslatára a szakindítási kérelmek véleményezési menetének eljárásrendi kiegészítés. Az elnökség felkérésére a szakoktató szak létesítési kérelmét véleményezı ad hoc bizottság. Javaslat: Párhuzamos akkreditáció elhalasztása - a második akkreditációs körben most sorra kerülı intézmények
mővészeti karain, ill. mővészeti intézetében a mővészeti képzések vizsgálatára ne kerüljön sor, érintett intézmények: DE Konzervatórium, Kaposvári
Egyetem Mővészeti Fıiskolai Kar).
• Személyi javaslat (Változás a Minıségbiztosítási és fejlesztési bizottság öszszetételében)
• Tájékoztatások (Minıségbiztosítási nap. INQAAHE konferencia.)
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5. május 27.
• EFT ügyek (≈15 db kérelem).
• Doktori ügyek (Létesítési kérelmek. DI vezetı változás: ELTE Földtudományi doktori iskola)
• Mesterszakok létesítése – MAB követelményrendszer.
• Alapszakok létesítésével / indításával kapcsolatos aktuális kérdések.
• Tájékoztató a bölcsészettudományi szakok létesítésével kapcsolatban született OM – MAB megállapodásról.
• A indítani kívánt alapszakok szakirányainak véleményezésével kapcsolatos
elnökségi állásfoglalás.
• Személyi javaslat (Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság. Mővészeti bizottság kibıvítése).
• Az egyházi intézmények LB-inek felállításánál a második körben az elsı
körhöz hasonlóan a MAB a fenntartókkal egyetértésben kialakított, speciális
rend szerint járjon el.
• Szakoktató képzés (létesítési kérelem).
• Karalapítási kérelem (BCE Államigazgatási Egyetemi Kar).
• Szak tudományági besorolása: fotóriporter képszerkesztı szak (KE)
• Tájékoztatások (Az NTT ápr. 15-i ülésének 10 pontban megfogalmazott
ajánláscsomagja a MAB mőködésére vonatkozóan. A Minıségbiztosítási
nap összefoglalója. A Bergeni kommüniké. Györfi László lemondása kapcsán a miniszterhez írt levél).
6. július 1.
• EFT ügy (1 db kérelem: RTF).
• Doktori ügyek (A doktori képzés továbbfejlesztése. DI vezetı változás - SE
Interdiszciplináris doktori iskola D78. Javaslat a VE Multidiszciplinális bölcsészettudományok doktori iskola D156 idıközi ellenırzésére felkért ad hoc
bizottság elnökére)
• Mesterszakok indítása – MAB követelményrendszer.
• Kiválósági hely pályázatok elbírálásának eredménye (Pszichológia).
• Javaslat az Andrássy Gyula Németnyelvő Egyetem akkreditációs határidejének meghosszabbítására.
• Személyi javaslat (Javaslat a második kör második menetében sorra kerülı
intézmények LB elnökeinek személyére. Az elsı menet LB jelentéseinek
megvitatásához az ad hoc kollégiumok kijelölése.)
• Intézmény- és karlétesítési kérelmek (Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola - a létesítési kérelem három alapképzési szak, a kereskedelmi és marketing, közszolgálati és nemzetközi gazdálkodási szakok indítási kérelmeit is tartalmazza. DE: Népegészségügyi Kar. ME: Egészségügyi Fıiskolai Kar)
• Tájékoztatások (Projektterv az intézményi akkreditációs értékelés továbbfejlesztésére. Az ısz folyamán esedékes teendık.)
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7. szeptember 30.
• Hagyományos képzések (Szakirányú továbbképzési szakok létesítése. Mővészeti alapképzési szakok indítása).
• BSc / BA képzések (Hitéleti szak létesítése. Alapszakindítások).
• Mesterszak létesítések / indítások.
• Személyi javaslatok – második körös LB szervezés (Javaslat kari LB elnökök személyére: Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem, Nyíregyházi Fıiskola, Tessedik Sámuel Fıiskola, Javaslat LB tagok személyére: Apor Vilmos Fıiskola, Kölcsey Ref. Tanítóképzı, Sárospataki Teológiai Akadémia,
Nemzetközi Üzleti Fıiskola, Zsigmond Király Fıiskola).
8. október14.
• A mesterképzéssel kapcsolatos elvi kérdések (A MAB Élettudományi Kollégiumának határozati javaslata. Mőszaki terület megjegyzései. Az Informatika bizottság speciális követelménye, javaslat a mesterképzések indításához).
• Hagyományos képzések (Szakirányú továbbképzési szakok létesítése. Mővészeti alapképzési szakok indítása).
• BSc / BA képzések (Hitéleti szak létesítése. Alapszak indítások.)
• Mesterszak létesítések.
• Intézménylétesítés (Wekerle Sándor Fıiskola).
• FSZ képzés (1db).
• Személyi javaslatok – második körös LB szervezés.
• Tájékoztatások (Ftv. módosítás. Többciklusú korm. rendelet. EKKR).
9. október 28.
• EFT ügyek (4 db kérelem, 1 fellebbezés).
• Doktori ügyek: Létesítési kérelmek (VE interdiszciplinális, PTE neveléstudományok). Fellebbezés elutasított létesítési kérelem ügyében (PTE egészségtudományi).
• A felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási
rendjérıl szóló Korm. rend. tervezettel kapcsolatos észrevételek.
• Alapszak indítások.
• A Távoktatási bizottság elıterjesztései (Október 14-i ülésen napirendrıl levéve: KRF kereskedelem és marketing, ill. pénzügy és számvitel).
• Javaslat az egyházi felsıoktatási intézményekben a kétciklusú képzésben
követhetı szakszerkezetre.
• A mesterképzéssel kapcsolatos elvi kérdések (Tájékoztató az október 21-i
egyeztetésrıl. Jogtudományi bizottság speciális akkreditációs kritériumai).
• Mesterszak létesítések.
• Személyi javaslatok (Akkreditációs LB-ket érintı javaslatok - SZIE, DE. Javaslat MÖB-tagságra).
• MAB vélemény az EKKR-rıl (Európai Képesítési Keretrendszer).
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10. december 9.
• Tájékoztatások (Jogalkotási helyzet. Új Ftv. Többciklusú korm. rendelet.
MAB-ról szóló korm. rendelet. Miniszteri szakindítási engedélyezések. Beszámoló a november 30-i MRK ülésrıl. A doktori képzés jövıjérıl és lehetséges fejlıdési irányairól címő dokumentum vitája.)
• Második körös intézményi akkreditációs jelentések (Budapesti Mőszaki Fıiskola, Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete. Határozati javaslat a jogi párhuzamos akkreditációs eljárás további menetével kapcsolatban.)
• Személyi javaslatok (Javaslat intézményi akkreditációs LB tagokra. Személyi változás a Jogi bizottságban. A pedagógusképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó MAB bizottságba eddig javasolt jelöltek.)
• Alap- és mesterszakok létesítése, indítása – elvi kérdések (Szakirányok létesítése, indítása, MAB eljárás. A MAB Felhasználói bizottságának, illetve az
MTA Mőszaki Tudományok Osztálya Szakbizottságainak állásfoglalása a
szakterületeiket érintı mesterszakokat illetıen. Az alapképzésbıl hozható 10
kredit pedagógia-pszichológia bemutatása.)
• Alap- és mesterszakok létesítése, indítása – akkreditációs követelmények
módosítása (Elnökségi javaslatok a követelményrendszer módosítására. Az
idegen nyelvő képzésre vonatkozó kiegészítések)
• Kollégiumi elıterjesztések (Szakirányú továbbképzések létesítése. BSc/ BA
szakindítások. Osztatlan képzés KKK-ja. Alapszaklétesítés. Mesterszak létesítések. Karlétesítési kérelem - PTE EÜ egyetemi Kar, Wekerle Sándor Fıiskola létesítése tárgyában a miniszterhez írt levélre az OM válaszlevél, határozati javaslat a Fıiskola létesítési kérelme ügyében.)
• A MAB üléseinek 2006. évi ütemezése.
• Második körös intézményi akkreditációs eljárásról az LB tagoktól / intézményektıl visszacsatolást kérı kérdıívek.

A MAB (tervezett) rendes ülései 2006-ben
Január 27.
Február 24.
Március 24.
Április 28.
Május 26.
Június 30.
Szeptember 29.
Október 27.
December 1.
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Sajtó
A Magyar Akkreditációs Bizottság információ
a kétciklusú képzés minıségbiztosításáról

Tájékoztató anyag, 2005. december 21.

I. A Magyar Akkreditációs Bizottságról

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) a felsıoktatás minıségének vizsgálatára
és hitelesítésére, a Felsıoktatási törvény rendelkezései szerint 1993-ban létrehozott
független szakmai testület. A MAB tagjait a Rektori és a Fıiskolai Fıigazgatói
konferenciák, a tudományos kutatóintézetek (MTA) és a felhasználói szféra delegálják. A MAB testületi munkáját titkárság (szakreferensek és ügyintézık) segíti.
A MAB legfontosabb feladatai a felsıoktatási intézmények mőködés közbeni, 8
évenkénti minıségvizsgálata (intézményi akkreditáció, karonként, szakonként),
valamint az új szakok létesítésének1 és indításának2 az oktatási miniszter felkérésére történı véleményezése (program akkreditáció). Fontos megjegyezni, hogy a
MAB csak véleményezi a szaklétesítési és szakindítási kérelmeket, a mőködés
engedélyezése nem a MAB, hanem az oktatási miniszter hatásköre!
A MAB alapító, teljes jogú tagja a felsıoktatási minıségbiztosítási szervezetek
európai szövetségének (ENQA – European Association for Quality Assurance in
Higher Education). E szervezet szigorú tagsági követelményeinek egyike a tagszervezetek autonómiája, függetlensége mind az egyetemektıl, mind a kormányzati
szervektıl.
II.

Bolognai típusú alapszak létesítések és indítások véleményezése

A magyar felsıoktatás bolognai folyamatnak megfelelı szerkezeti átalakítása, a
többciklusú képzés alapszakjainak bevezetése kapcsán a MAB fennállása óta az
egyik legnagyobb jelentıségő és volumenő feladatát végezte és végzi el a bevezetendı alapszakok képzési és kimeneti követelményeinek és a tervezett új alapszakok indítási kérelmeinek szakértıi véleményezésével.
A véleményezéshez szükséges volt, hogy a MAB a szaklétesítési és szakindítási
akkreditációs követelményrendszerét és a kapcsolódó eljárási rendeket, útmuta1

A szaklétesítés az adott szak mőködési keretét jelentı képzési és kimeneti követelményeinek (KKK) meghatározására irányul, melyeket a MAB véleményezés ismeretében az oktatási miniszter hagy jóvá és az OM honlapján közzétesz.
2
A szakindítás a közzétett KKK-k alapján az adott szak oktatásának egy adott felsıoktatási
intézményben való elindítása. (MAB véleményezés után miniszteri engedélyezés.)
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tókat, bírálati lapokat az új típusú szakokra nézve is kidolgozza. E dokumentumok
elsı változatát 2003 ıszén tettük közzé, ezek alapján véleményeztük 2003 októberében a 2004-ben indult képzéseket. A követelményeket azután a tapasztalatok
fényében rögzítettük 2004 tavaszán (lásd a MAB honlapján, www.mab.hu a Szabályok, valamint a Tájékoztatók menüpontokban).
2003 ıszétıl 2005. december 15-ig a MAB a többciklusú képzésrıl szóló kormányrendeletben1 megjelent 102 (+ 5 egyházi) alapszak képzési és kimeneti követelmény (KKK) tervezetét, valamint összesen 778 szakindítási engedély megadására
vonatkozó kérelmet véleményezett.
• A KKK tervezetek közül 19-et csak jelentısebb átdolgozás után támogatott a MAB, s számos további esetben tett módosító javaslatokat.
• A 778 véleményezett szakindítási kérelem közül 623-at támogatott a
MAB (ez 80 %-os támogatási arányt jelent).
A nem támogatott 155 beadvány között az ismételt beadások miatt vannak többszörösen szereplı kérelmek. Ezeket csak egyszer számolva, s így e kérelmek esetében
a legutolsó véleményezés eredményét tekintve, összesen 82 szak esetében hozott a
MAB nem támogató javaslatot tartalmazó határozatot. Ezek közül 58 szak esetében volt az adott intézményben képzési elızmény a megfelelı hagyományos típusú
szakon. A legtöbb ilyen szak a gazdaságtudományi (16), a társadalomtudományi
(14), valamint a bölcsészettudományi (9) képzési területen volt. 31 esetben fıiskolák, 27 esetben egyetemek voltak a kérelmezık.
Ugyanakkor szintén 82 esetben olyan szakindítási kérelmeket támogatott a MAB,
ahol az adott intézményben nem volt hagyományos képzési elızménye az illetı
szaknak. Ez a jelenség a képzési választék egyfajta természetes cserélıdését, frissülését és az intézmények rugalmas alkalmazkodó képességét tükrözi. A leginkább
érintett területek itt a gazdaságtudományi (27 szak), az agrár (19 szak), és a mőszaki (10 szak) képzési területek voltak. A fıiskolai – egyetemi megoszlás 18 – 64
volt.
Meg kell még jegyeznünk, hogy az oktatási miniszter, élve törvényes lehetıségével, a 82 MAB által nem támogatott alapképzési szak közül 42 szakra kiadta
az indítási engedélyt, melyek így a Felvételi tájékoztató kiadványban szerepelnek,
meghirdetésre kerültek. (E szakok listáját honlapunkon külön is közzétettük.) Ezek
közül 37 szaknak van hagyományos képzési elızménye az adott intézményben.
Véleményezés alatt van jelenleg 21 szakindítási kérelem. Az eddig nem támogatott szakindítási kérelmek többségét átdolgozás után újra beadják az érintett intéz1

A Kormány 381/2004. (XII.28.) Korm. rendelete a többciklusú felsıoktatási képzési
szerkezet bevezetésének egyes szabályairól. (Az e tárgyra vonatkozó újabb rendeletet a
Kormány 2005. december 14-i ülésén fogadta el.)
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mények, s új beadványok is folyamatosan érkeznek. Emiatt a véleményezés alatt
álló kérelmek száma folyamatosan változik.
III.

Mesterszak létesítések véleményezése

A mesterszakok létesítésére vonatkozó követelményrendszert a MAB 2005. májusi
ülésén fogadta el (http://www.mab.hu/doc/0527mestLetKovH.doc a további dokumentumok a Tájékoztatók menüpontban), a mesterszakok indítására vonatkozó
követelményeket és dokumentációt ideiglenes változatában 2005 júliusában, majd
a felsıoktatási konferenciákkal való egyeztetés alapján pontosított formában október elején tettük közzé honlapunkon (lásd a Friss hírek menüpontban).
A MAB 2005. december 15-ig az eddig benyújtott 57 kérelembıl 30 db mesterszak létesítését támogatta, 2 kérelmet nem támogatott. A többi kérelem véleményezése még folyamatban van. A támogatott szaklétesítések fényében, a vonatkozó
képzési és kimeneti követelményeknek az OM honlapján való megjelenése után
ezen szakok indítási kérelmei is véleményezésre kerülnek.
*

*

*

Az új típusú képzések véleményezésére vonatkozó szakonkénti információk elérhetık a MAB honlapján, a Friss hírek menüpontban.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a magyar felsıoktatás e jelentıs szerkezeti
változása során biztosítva legyen az új típusú szakok megfelelı minısége. A
Magyar Akkreditációs Bizottság ennek érdekében az intézményekkel együttmőködve minden tıle telhetıt megtesz, s meggyızıdésünk, hogy ezzel nemcsak a leendı hallgatókat, de a színvonalasan, megbízhatóan mőködı intézményeket, s szélesebben az egész magyar társadalom jelenlegi és jövendı érdekeit szolgáljuk.

Fésüs László sk.
a MAB elnöke
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Személyi hírek
Testület
Kód

Bizottság
TERMÉSZET- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK

Elnök
Páczelt István

KOLLÉGIUMA

1010
1020
1030

Matematika- és számítástudományok
Fizika tudományok
Informatika- és villamosmérnöki tudományok

1040

Építımérnöki-, építészmérnöki-, közlekedésmérnöki tudományok
Anyagtudományok és technológiák, gépészeti
tudományok
Kémiai és vegyészmérnöki tudományok
Had- és haditechnikai tudományok
ÉLETTUDOMÁNYOK KOLLÉGIUMA
Agrár- és agrár mőszaki tudományok

1050
1060
1070

Hatvani László
Kollár János
Györfi László
Keviczky László (ápr.)
Mecsi József
Stern Pál társelnök
Palásti Kovács Béla

Pálinkás Gábor
Ungvár Gyula
Szendrı Péter
2010
Szendrı Péter
Józsa Árpád társelnök
2020 Biológiai tudományok
Dudits Dénes
Závodszky Péter társelnök
2030 Föld- és környezettudományok
Papp Sándor
2040 Orvos- egészség- és sporttudományok
Makara Gábor
Szekeres Júlia társelnök
TÁRSADALOM-, BÖLCSÉSZET-, HIT- ÉS VALLÁSTUDOZám Éva
MÁNYOK, VALAMINT A MŐVÉSZETEK KOLLÉGIUMA
3010 Gazdaságtudományok
Zalai Ernı
Szennyessy Judit társelnök
3020 Állam-, jog- és közigazgatás tudományok
Gáspárdy László
3030 Szociológia- és politikatudományok
Némedi Dénes
3040 Történelem, régészet, néprajz és kulturális antBálint Csanád
ropológiai, mővészeti- és mővelıdéstörténeti
tudományok
3050 Pszichológia- és neveléstudományok
Pléh Csaba
Sáska Géza társelnök
3060 Irodalomtudományok
Jankovics József
3070 Nyelv- és filozófiatudományok
Kertész András
3080 Mővészetek, média- és kommunikáció
Horváth Ádám
Leitner Sándor társelnök
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Kód
3090

Bizottság
Hit- és vallástudományok

Elnök
Fabiny Tamás

EGYÉB ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK

4010

Stratégiai és Bologna bizottság

4020

EFT bizottság

4030
4040
4050
4060
4070

Doktori bizottság
Távoktatási bizottság
Felsıfokú Szakképzés bizottság
Felhasználói bizottsága
Minıségbiztosítási és tanácsadási bizottság

4080

Etikai bizottság

Fésüs László
Sima Dezsı társelnök
Michelberger Pál
Iványi Károly társelnök
Róna-Tas András
Galambos Gábor
Bakó Károly
Tardy Pál
Páczelt István
Tardy Pál társelnök
Zám Éva társelnök
Gáspárdy László

A MAB Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) tagjai
A MAB új Nemzetközi Tanácsadó Testületének tagjai: Ferdinand Devinsky (Szlovákia), Judith Eaton (USA), John Kelly (Írország), Ossi V. Lindqvist (Finnország),
Jakob Scheele (Hollandia), Christian Thune (Dánia), Eric Froment (Franciaország),
Jürgen Kohler (Németország), Luc Weber (Svájc). (Utóbbi három új tag).
Titkárság
Az új Felsıoktatási törvény MAB-ot érintı paragrafusai, illetve a MAB-ról szóló új
Korm. rendelet értelmében a testület és a titkárság jogállása megváltozik, mind
nevében, mind összetételében, mind státuszában, mind pedig a finanszírozás oldaláról komoly változások lépnek életbe 2006. március 1-tıl, illetve 2006. július 1tıl. 2007 január is fordulópont lesz mind az új költségvetési szabályozás életbelépése, mind pedig az új testület felállítása miatt.
Ad hoc bizottságok, véleményezı bizottságok felállítása
2005/1/X/1. számú MAB határozat (2005.01.28.)
Kiválósági hely pályázatok bíráló bizottság tagjai
Történelem tudományágban
Javasolt tagok: Bálint Csanád,
Ormos Mária,
O. Univ. Prof. Dr. Horst Haselsteiner (Institut für Ost- und
Südosteuropaforschung Universität Wien)

35

Akkreditáció Magyarországon 15

Pszichológia tudományágban
Javasolt tagok: Forgács József (szociálpszichológus, Ausztria)
Gulyás Balázs (orvos, Svédország)
Csiba Gergely (fejlıdéskutató, Nagy-Britannia)
2005/1/X/2. számú MAB határozat (2005.01.28.)
Felhasználói bizottság új tagja
A MAB a Felhasználói bizottság új tagjaként egyhangúlag támogatta Zwickl Péter,
a Congress Park Hotel Flamenco igazgatójának jelölését.
2005/2/X/1. számú MAB határozat (2005.02.25.)
Intézményi akkreditációs LB-k kiegészítése minıségbiztosítási szakértıkkel
Az SzTE, ill. a SZIE második akkreditációs értékelésre felkért látogató bizottságok
elnökei részérıl fogalmazódott meg az a kérés, hogy az LB-k munkájában a MAB
Minıségbiztosítási és Tanácsadási Bizottságának egy-egy tagja is vegyen részt.
Fésüs László, Páczelt István és Róna-Tas András az egyes látogató bizottságok
minıségbiztosítási szakértıjeként a Minıségbiztosítási és Tanácsadási Bizottság
alábbi tagjait javasolták. A javasolt tagokat a plénum egyhangúlag elfogadta.
Szegedi Tudományegyetem,
Szent István Egyetem
Budapesti Mőszaki Fıiskola
Gábor Dénes Fıiskola

Bíró Zoltán (ME)
Topár József (BME)
Veresné dr. Somosi Mariann (ME)

2005/2/X/2. számú MAB határozat (2005.02.25.)
Andrássy Egyetem látogató bizottsági elnöke
Elnök: Rechnitzer János DSc (az elıakkreditációs kérelmet elbíráló LB elnöke
volt)
Tagok: Lamm Vanda, DSc, egyetemi tanár, SzIE, MTA Jogtudományi Intézet
Formann Balázs, PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
2005/3/IX/1. számú MAB határozat (2005.04.01.)
Történelem szakok párhuzamos értékelése - kiválósági helyeket bíráló LB új
tagja
Ormos Mária helyett Pritz Pál vesz részt abban a bizottsági munkában, amelynek
feladata véleményalkotás „Kiválósági hely” cím odaítélésérıl történelemtudományok tudományágban, a felsıoktatási képzési helyekrıl beérkezett pályázatok
elbírálása alapján.
2005/3/IX/2. számú MAB határozat (2005.04.01.)
Mővészetek-, média és kommunikáció bizottság új tagja
Gyürey Vera elfoglaltság miatt nem tudja vállalni a bizottság munkájában való
részvételt, helyette a bizottság elnökének javaslatára: Báron György, fıiskolai docens, filmkritikus lesz a bizottság tagja
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2005/3/IX/3. számú MAB határozat (2005.04.01.)
Föld- és környezettudományi bizottság új tagja
Az elhunyt Hlavay József helyett: Gerencsér András DSc (MTA Levegıkémiai
Kutatócsoport tanácsadója) lesz a bizottság tagja.
2005/4/III/3. számú MAB határozat (2005.04.29.)
A szakoktató szak létesítési kérelmét véleményezı ad hoc bizottság
A szakoktató szak létesítési kérelmét Páczelt István, Sáska Géza, Szendrı Péter,
Zám Éva összetételő ad hoc bizottság véleményezi.
2005/4/VII. számú MAB határozat (2005.04.29.)
Változás a minıségbiztosítási és fejlesztési bizottság összetételében.
Javaslat: Pukánszky Béla DSc, SzTE helyett Vilmánszki Márton PhD, SzTE.
2005/5/VI/1. számú MAB határozat (2005.05.27.)
Kiválósági hely pályázatokat elbíráló bizottság (jogász szakterület) felállítása
Elnök: Gáspárdy László. Tagok: Katona Géza DSc, címzetes egyetemi tanár,
Szalma József egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar.
2005/5/VI/2. számú MAB határozat (2005.05.27.)
Mővészetek, média és kommunikáció bizottság kibıvítése
A bizottság új tagja: Szijártó Zsolt PhD (PTE-BTK Kommunikáció és Média Tsz.
vezetıje, egyetemi docens).
2005/5/VI/3. számú MAB határozat (2005.05.27.)
Az egyházi intézmények LB-inek felállítása
Az LB-k kiválasztásának korábban érvényes eljárási rendje a második körben is
érvényben marad.
2005/7/VII/1. számú MAB határozat (2005.09.30.)
Új plénumtag MAB-ban betöltött feladatkörei
Keviczky László az Informatikai bizottság elnöke (társelnök: Györfi László), a
Doktori bizottság és az EFT bizottság tagja, a BMF, az SzTE és a GDF intézményi
akkreditációs LB jelentését megvitató ad hoc kollégiumok tagja.
2005/7/VII/2. számú MAB határozat (2005.09.30.)
Változás a Pszichológia- és neveléstudományi bizottság elnökségében
A Pszichológia- és neveléstudományi bizottság elnöke Sáska Géza, társelnöke Oláh
Attila.
2005/7/VII/3. számú MAB határozat (2005.09.30.)
Második körös LB
Turay Alfréd, a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia 2005/6/VI. sz. MAB határozatban jóváhagyott LB elnöke a felkérést nem tudja vállalni. Új LB elnök: Lukács
László (Sapientia HF)
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2005/8/VII. számú MAB határozat (2005.10.14.)
A második akkreditációs kör soron következı intézményeibe javasolt kari
elnökök
Második akkreditációs kör soron következı Már felkért
kari tagozódású intézményei
koordelnök
1. Agrárgazdasági és Vidékfejl.
1. DE
Kar
(Debrecen)
Állam- és Jogtudományi Kar
Hatvani
Általános Orvostudományi Kar
László
2. Bölcsészettudományi Kar
3. Egészségügyi Fıiskolai Kar

5.

Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Hajdúb.-i W. I. Pedagógiai
Fıisk. Kar
Informatikai Kar

6.
7.
8.

Közgazdaságtudományi Kar
Mezıgazdaságtudományi Kar
Mőszaki Fıiskolai Kar

9.

Természettudományi Kar

4.

Javasolt kari LB elnökök
Javaslattevı: kord. elnök
Klement Zoltán akadémikus MTA
NKI

Orosz Magdolna DSc ELTE BTK
Mészáros Judit CSc SE - EFK
fıisk. tanár

Forray Katalin DSc PTE BTK
Rónyai Lajos akadémikus MTA
SZTAKI
Zalai Ernı akadémikus BCE
Klement Zoltán akadémikus
Lenkei Péter DSc professor
emeritus
Penke Botond akadémikus SZTE
Orvosi Vegytani Intézet

Konzervatórium (mővész képzések)
Bedı Zoltán akadémikus
2. KE
1. Állattudományi Kar
Bedı
Bábosik István DSc, ELTE
2. Csokonai V. M. Pedag.-i
Zoltán
Fıisk. Kar
(Kaposvár)
Csáki Csaba akadémikus BCE
3. Gazdaságtudományi Kar
Mankó Mária CSc, BDF
4. Mővészeti Fıiskolai Kar
Gadányi Károly CSc BDF rektora
3. NYF 1. Bölcsészettud.-i és Mővészeti
(NyíregyFK
háza)
Seres László DSc SZTE JGYTFK
2. Gazdaság és Társadalomtud.-i
Békési
Kémia és Kémiai Informatika Tsz.
FK
Imre
Buzinkay Géza CSc EKF
3. Mőszaki és Mezıgazd.-i FıisMédiatud. Tsz.
kolai Kar
Mucsi Imre DSc SZTE MFK
4. Természettudományi Fıiskofıisk. rektor
lai Kar
Tanárképzés
Hauser Zoltán CSc EKF rektor
Molnár József CSc SZIE rektor
4. TSF 1. Gazdasági Fıiskolai Kar
(Szarvas)
(Békéscsaba)
Babinszky
László
2. Mezıgazdasági FK (Mezıtúr)
Neményi Miklós DSc NYME
Németh Tamás DSc Talajtani és
3. Mezıgazd. Víz és Környgazd.
Agrókémiai Kutató fıigazgató
FK.
Cseh Sándor PhD NYME
4. Pedagógiai Fıiskolai Kar
(Szarvas)
ACsJTFK fıig.
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2005/9/IX/1. számú MAB határozat (2005.10.28.)
Intézményi akkreditációt végzı LB személyi összetételének változása
Klement Zoltán halála miatt a plénum felkérte Bedı Zoltánt a folyamatban lévı
SZIE akkreditáció koordináló elnökének, Harnos Zsoltot (BCE KEE) a most induló
DE akkreditációnál az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési és a Mezıgazdaságtudományi Kar kari LB elnöki teendıinek ellátására.
2005/9/IX/2. számú MAB határozat (2005.10.28.)
Javaslat MÖB-tagságra
A Magyar Akkreditációs Bizottság a Magyar Ösztöndíj Bizottság tagjainak sorába
a 2006-2008 közötti idıszakra Dr. Kollár János fizikust, DSc (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet) delegálja.
2005/10/IV/1. számú MAB határozat (2005.12.09.)
Intézményi akkreditációs LB-k személyi összetétele
DEBRECENI EGYETEM
Koordináló elnök: Hatvani László
Agrárgazdasági és Vidékfejl. Kar, Mezıgazdaságtudományi Kar
Kari elnök: Harnos Zsolt akadémikus, BCE
Tagok: Schmidt János akadémikus, NYME Mezıgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Takarmányozási tsz.
Hoschke Ágoston CSc, BCE ÉTK Sör- és Szeszipari tsz.
Forgács Csaba docens, BCE GTK Agrárgazdaságtani tsz.
Mátyás Csaba akadémikus NYME Erdımérnöki Kar Környezettudományi Intézet, Ökológiai és Genetikai tsz.
Bedı Zoltán akadémikus, MTA-MgKI
Bölcsészettudományi Kar
Kari elnök: Orosz Magdolna DSc, ELTE BTK
Tagok: Bacsó Béla int.ig. egyetemi tanár, DSc (esztétika, filozófia ELTE BTK
Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Pukánszky Béla tszvez. egyetemi tanár, rektorh., DSc (neveléstudomány,
tanárképzés), SZTE BTK Nev.tud. tsz.
Siptár Péter DSc (nyelvtudomány) MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai
Osztály
Pócs Éva egyetemi tanár DSc (néprajz, antropológia) PTE BTK Néprajz és
Kulturális Antropológia Tanszék
Neményi Mária DSc MTA Szociológiai Kutató Intézet (szociológia)
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Kari elnök: Mészáros Judit fıiskolai tanár, Csc, SE EFK
Tagok: Gardó Sándor egyetemi tanár, SZE,Gyır
Pogány Magda fıiskolai tanár, fıigazgató, SZTE-EFK, Szeged
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Betlehem József fıigazgató-helyettes, PTE, Pécs
Czinner Antal egyetemi tanár, SE EFK, Budapest, Hajdúb.-i W. I. Pedagógiai Fıiskolai Kar
Kari elnök: Forray Katalin DSc PTE BTK
Tag: Gáspár Mihály BDF Pedagógiai és Pszichológiai tsz. csoport vezetıje
Informatikai Kar (egyszemélyes LB: Rónyai Lajos akadémikus MTA
SZTAKI)
Közgazdaságtudományi Kar
Kari elnök: Zalai Ernı akadémikus BCE
Tag: László Gyula CSc PTE Közgazdaságtudományi Kar
Mőszaki Fıiskolai Kar
Kari elnök: Lenkei Péter DSc professor emeritus
Tagok: Hübner Mátyás Ybl-díjas építész
Bánhidi László DSc
İsz János CSc BME
Természettudományi Kar
Kari elnök: Penke Botond akadémikus SZTE Orvosi Vegytani Intézet
Tagok: Hatvani László akadémikus SZTE (matematika)
Hebling János DSc, tanszékvezetı egyetemi tanár, PTE Fizikai tsz. (fizika)
Probáld Ferenc DSc ELTE (földtudomány)
Sármay Gabriella DSc ELTE (biológia, környezet)
Minıségbiztosítási szakértı: Bíró Zoltán ME Vezetéstudományi Intézet
NYÍREGYHÁZI FİISKOLA
Koordináló elnök: Békési Imre DSc, SZTE JGYTFK
Tagok: Gadányi Károly CSc BDF rektora
Seres László DSc SZTE JGYTFK Kémia és Kémiai Informatika tsz
Buzinkay Géza CSc EKF Médiatudományi tsz.
Mucsi Imre DSc SZTE MFK fıiskolai rektor
Hauser Zoltán CSc EKF rektor
Szabolcs Éva CSc ELTE Nevtud tsz. vez
Minıségbiztosítási szakértı: Bernáth Lajos DE, Debrecen
TESSEDIK SÁMUEL FİISKOLA
Koordináló elnök: Babinszky László PhD, KE intézetigazgató, egyetemi tanár
Gazdasági Fıiskolai Kar (Békéscsaba)
Kari elnök: Molnár József CSc, SZIE rektor
Tagok: Dr. Hamar Farkas fıisk. docens BGF KVIFK Gazd.tud. Int.
Dr. Bartók István BCE dékánhelyettes
Dr. Németh Péter CSc PTE ÁOK Intézetigazgató
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Mezıgazdasági FK (Mezıtúr)
Kari elnök: Neményi Miklós DSc, NYME
Tagok: Horváth Béla CSc int. igazgató egyetemi tanár NYME Erdımérnöki Kar
Kismányoki Tamás CSc int. igazgató egyetemi tanár VE Georgikon
MGTK
Mezıgazd. Víz és Környgazd. FK.
Kari elnök: Németh Tamás akadémikus, Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
fıigazgató
Tagok: Gyıri Zoltán DSc tszvez. egyetemi tanár, DE ATC Élelmiszerbiztonsági
és Mínıségbiztosítási tsz.,
Schmidt Rezsı CSc tszv egyetemi tanár, NYME Mezıgazd. tudományi
Kar, Földmőveléstani tsz., (Mosonmagyaróvár)
Pedagógiai Fıiskolai Kar (Szarvas)
Kari elnök: Cseh Sándor PhD NYME ATFK fıigazgató
Tagok: Albertné dr. Herbszt Mária PhD. fıiskolai tanár, Eötvös József Fıiskola
Dr. habil Fusz György DLA fıiskolai tanár, PTE JPFK
Minıségbiztosítási szakértı: Topár József BME
KAPOSVÁRI EGYETEM
Koordináló elnök: Bedı Zoltán akadémikus, MTA MGKJ
Állattudományi Kar
Kari elnök: Bedı Zoltán akadémikus
Tag: Schmidt János akadémikus NYME
Csokonai V. M. Pedag.-i Fıisk. Kar
Kari elnök: Bábosik István DSc, ELTE
Tagok: Fehér Irén CSc NYME ATFK
Papp Gabriella PhD ELTE Bárczi Gusztáv GYFK fıigazgató helyettes
Juhász Gábor PhD KJF Európai Közpolitika és Szociális Szolgáltatás Menedzsment tsz
Gazdaságtudományi Kar
Kari elnök: Csáki Csaba akadémikus BCE
Tagok: Nábrádi András CSc DE
Fehér István CSc SZIE
Kostyál Rezsı CSc KRF docens (félállású)
Mővészeti Fıiskolai Kar
Kari elnök: Mankó Mária CSc, BDF
Tagok: Horányi Özséb egyetemi tanár BME Szociológia és Kommunikációs tsz.
Zsótér László fımunkatárs, MIE doktori iskola programvezetıje
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APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA (Vác)
Kari elnök: Nádasi Mária ELTE
Tagok: Cseh Sándor PhD NYME ATFK
Komlósiné, Knipf Erzsébet CSc ELTE BTK
Teleki Béla PhD NYME BEPFK
KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZİ FİISKOLA (Debrecen)
Kari elnök: Nádasi Mária ELTE
Tagok: Hunyady Györgyné CSc, ELTE TFK
Györgyiné, Koncz Judit PhD KRE TFK
SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA
Kari elnök: Lukács László Sapientia Hittud. Fıisk.
Tagok: Fekete Károly professzor DRHE
Németh Dávid professzor KRE
NEMZETKÖZI ÜZLETI FİISKOLA (IBS) (Budapest)
Kari elnök Temesi József BCE
Tagok: Király Júlia Nemzetközi Bankárképzı
Dobay Péter PTE
ZSIGMOND KIRÁLY FİISKOLA (Budapest)
Kari elnök: Balaton Károly BCE
Tagok: Farkas Ferenc CSc, PTE
Leitner Sándor CSc, KE CsVM TF
Tóka Gábor PhD CEU Politológia tsz.

Megjegyzések:
Azon intézményekben, ahol minıségbiztosítási szakértıként nem szerepel jelölt,
ott az LB elnöke kap felkérést e feladat ellátására.
Minden látogató bizottság kiegészül még a HÖOK egy képviselıjével.
Azon intézményekben, ahol doktori képzés is folyik, a DOSZ egy képviselıje is
részt vesz majd az LB munkájában.
2005/10/IV/2. (Szem) Személyi változás a Jogi bizottságban
A Magyar Ügyvédi Kamara korábbi jelöltje, Hubay Pál helyett, Dobozy Leventét
javasolja a bizottságba.
A pedagógusképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó MAB bizottságba eddig javasolt jelöltek.
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Határozatok
Elvi határozatok, állásfoglalások
MAB állásfoglalása az új típusú alapképzési szakok bevezetésérıl
2005/7/V/2. sz. MAB határozat (2005.09.30.)
A Magyar Akkreditációs Bizottság a magyar felsıoktatás minıségének védelme, s
a bolognai típusú képzési szerkezetre való átállás zökkenımentességének biztosítása érdekében, az eddig elvégzett szakindítási véleményezések tapasztalatai alapján
a következı állásfoglalást hozza.
1.

A jelenlegi jogszabályi környezetben a MAB nem látja biztosítottnak és
zökkenımentesen kivitelezhetınek azt, hogy 2006 szeptemberétıl csak új típusú alapképzések legyenek indíthatóak Magyarországon. Véleményünk
szerint az új típusú alapképzések bevezetése kísérleti jelleggel, illetve a
szükséges törvényi és kormányrendeleti háttér létrejöttével rögzített szabályok szerint – a minıségi megfelelés alapos vizsgálatával – folyhat. A 2006os indításokra vonatkozó kizárólagossági feltétel azonban a magyar felsıoktatás minıségének veszélyeztetése nélkül nem tartható.

2.

A Magyar Akkreditációs Bizottság a magyar felsıoktatást szolgálva, a felsıoktatási intézmények érdekeit figyelembe véve, szellemi, fizikai és pénzügyi
lehetıségeinek legvégsı határáig mindent megtesz azért, hogy a hatályos
jogszabályoknak és az akkreditációs követelményeknek megfelelıen az intézmények új típusú alapképzési szakindítási kérelmeit véleményezze. Erıfeszítéseink azt szolgálják, hogy a minıségvizsgálat esetleges hiánya ne legyen akadálya az arra kész intézményekben az új alapképzési szakok kísérleti, illetve a jogszabályi környezet kialakulása esetén azok tartós bevezetésének.

3.

Az eddig elvégzett munka tapasztalatai alapján javasoljuk az oktatási kormányzat felé a következı lehetıség megfontolását: azon szakok esetében,
melyek minıségvizsgálata 2005. október végéig nem zárul le pozitív eredménnyel, s ahol különösen a személyi feltételek biztosítása idıt igényel, ne
legyen kötelezı a bolognai átállás, ezek a szakok 2006 szeptemberétıl is indíthatóak legyenek a jelenlegi formájukban és tartalmukkal. A jól mőködı, a
munkaerıpiac által jól ismert és befogadott képzések idıszakos megtartása,
a folyamatos átmenet biztosítása nemcsak a felsıoktatás minıségét, de az
egész magyar társadalom hosszú távú érdekeit is jól szolgálja.
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A MAB Felhasználói bizottságának állásfoglalása (2005.12.09.)
a szakterületeiket érintı MSc-szakokat illetıen
1. A Felhasználói Bizottság 2005. május 12-i állásfoglalásának megfelelıen továbbra is alapvetı fontosságúnak tartja, hogy a mesterfokozattal kikerülı szakemberek ismeretanyaga, alkalmassága legyen legalább egyenértékő a hagyományos képzésbıl diplomával kikerülı szakemberekével.
2. A Felhasználói Bizottság tagjai egyetértenek a MAB fent említett állásfoglalásával.
3. A mesterszakok indításának esetleges elhúzódásával járó problémák áthidalására a következıket javasoljuk:
• ahol a mesterszakok létesítése/indítása ez év végéig nem történik meg, a miniszter engedélyezze 2006 ıszre a hagyományos egyetemi, ill. fıiskolai formában való képzés folytatását;
• ezek az egyetemek a mesterszakok megindulásáig (ill. a hagyományos képzés kifutásáig) az eddigi gyakorlatnak és finanszírozási feltételeknek megfelelıen vehessenek át hagyományos szakjaikra fıiskolát végzett, ill. tanulmányaikat más hagyományos szakon megkezdett hallgatókat.
4. Javasoljuk, hogy az MSc szakok létesítésénél/indításánál az intézmények az
alapozó tárgyakból és a szakmai törzsanyagból ne csak a mesterképzés során,
hanem a teljes képzés (BSc + MSc) során megszerzendı kreditszámokat is adják meg.
5. Az MSc szakra való felvétel feltételeire az egyes intézmények dolgozzák ki a
konkrét követelményrendszert, amelynek fı elemei a következık lehetnek:
• azonos alapképzési szak esetén megfelelı teljesítmény az alapképzés során
• más alapszakok esetében a 4. pontban leírtak felhasználásával meg kell határozni a szükséges kiegészítı tanulmányokat (tárgyak, kreditszámok)
• az elıírt kiegészítı ismeretek megszerzéséhez a szakindító intézménynek
célszerő biztosítani a feltételeket vagy az MSc szak megkezdése elıtt, vagy
az MSc tanulmányok során.
6. A mőszaki, agrár és természettudományos szakok különösen gyakorlatigényesek. Fontos, hogy az alapszakokon való képzés során a hallgatók minél jobban
megismerjék lehetséges jövıbeli tevékenységük gyakorlati vonatkozásait is. A
szakmai (üzemi) gyakorlat színvonalát és eredményességét írásos beszámolóval
kell igazolni, aminek elfogadása kreditpontokkal jár.
7. Indokolt, hogy a szakmai gyakorlattal járó többletköltségeket az OM térítse meg
a fogadó vállalatnak/intézménynek.
8. A felhasználói szféra (vállalatok, intézmények) arra alkalmas szakembereit az
eddigieknél jobban be kell vonni az oktatásba.
Az EU-ban kialakult gyakorlatot figyelembe véve erısíteni kell az egyetemeken
folyó K+F tevékenységet. Ez nemcsak az új ismeretek folyamatos közvetítése miatt
fontos, hanem azért is, mert a mesterszakokról kikerülı fiatalok jelentik a doktorképzés és a K+F szféra legfontosabb bázisát.
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Javaslat (2005.10.28.) a kétciklusú képzésben követhetı szakszerkezetre
az egyházi felsıoktatási intézményekben
A Hit-és a vallástudományok bizottsága javaslatát az Egyházi Felsıoktatási Intézmények Kollégiuma 2005. június 16.-i ülésén hozott megegyezése, valamint a
fenntartóktól érkezett észrevételek alapján fogalmazta meg.
Képzési Képzési
Képzési ág (BA)
Mesterszak (MA)
terület
ág
megnevezése* kreditszám megnevezése kreditszám
OM-MKE-MRE-MEE-MZsHSz megállapodás szerint osztatTeológia lan képzés, mester fokozatú oklevéllel (10/12 félév)
A fentieken kívüli egyházak által fenntartott intézményekben
lehetséges az ettıl eltérı, osztott képzés is.***
Hittanár-nevelı
Katekéta –
120
Hittudo180
(vallástanár)
lelkipásztori
mány
AlkalVallástudomány
120
munkatárs**
mazott
Kánonjogász
120
teológia
Diakónia
180
Kántor
180
Egyházzene
120
Egyházi (valláEgyházi mővelısi) közösség180
déstörténet /
120
szervezı
egyházi mővelıdésszervezı
*Az egyházi intézményeknél a saját elnevezés (pl. felekezeti meghatározás) használható
**A MAB által véleményezett és támogatott, az OM honlapján megjelenített képzési és kimeneti
követelménye van.
***Ez a kérés hangsúlyosan vetıdött fel a jelenleg is teológus- / lelkészképzést folytató fıiskolák
képviselıi részérıl.

A MAB állásfoglalása a mesterképzések létesítésérıl
2005/8/I/1. sz. MAB határozat (2005.10.14.)
A MAB 2005. szeptember 30-i ülésén áttekintette a tudományági bizottságok és a
kollégiumok által eddig vizsgált mesterképzési szaklétesítési dokumentumok véleményezésével kapcsolatos tapasztalatokat és szükségesnek látta 2005. áprilisi
állásfoglalását1 megerısítve és további szempontokkal kiegészítve, a jelen határozattal segíteni az akkreditációs tevékenységet.
1. A MAB megerısíti korábbi állásfoglalását, mely szerint átfogó jellegő,
generalista mesterszakokra van szükség, markáns kimeneti, a felhasználók által
is visszaigazolt különbözıségekkel. A mesterszak és az annak alapját képezı
1

A mesterszakok kialakításáról és akkreditációjáról. A MAB 2005. április 1-i ülésén elfogadott állásfoglalása
(április 29-i pontosításokkal). 2005/3/V/1. sz. határozat (Akkreditációs Értesítı 2005/2. szám)
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2.

3.

4.

5.
6.

alapképzési szak együttesen el kell, hogy érje a jelenlegi egyetemi képzés színvonalát.
A mesterszak létesítések a mesterképzési szaklista kialakításának kezdetén, a
jogszabályi háttér rögzüléséig csak a hagyományos, nevében és tartalmában is
az eddigi 5 éves képzésnek megfelelı esetekben kerüljenek a Plénum elé. Ezek
a szakok képezhetik az alapját a teljes mesterképzési rendszernek. Ezzel a folyamat megindulhat és ugyanakkor elkerülhetı a mesterszakok túlburjánzása,
szakterületi átfedése, és az akkreditációs követelményrendszer eltérı szemlélető
érvényesítése.
A szaklétesítési dokumentumokat hiteles konzorciumok készítsék el, vagyis az
alapítói kört azok a képzıhelyek alkossák, amelyeknek az illetı diszciplínákban
oktatási tapasztalatai, tudományos mőhelyei, és igazolt szakmai kompetenciái
vannak.
A konzorciumok munkájukba vonják be az érintett szakma képviselıit (kamarák, érdekképviseletek, munkaerıpiaci szereplık, MTA bizottságai, doktori iskolák).
A mesterszakon belüli szakirányokat is a konzorciumok készítsék elı a szaklétesítési akkreditációra.
A MAB az akkreditált, megalapított, diplomában is feltüntetendı szakirányokat
a szakindítási eljárás során véleményezze.

A Magyar Akkreditációs Bizottság észrevételei a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl szóló kormányrendelet tervezetéhez (2005.10.24-i változat)
2005/9/IV. sz. MAB határozat (2005.10.28.)
1. A MAB már több ízben hangsúlyosan jelezte, hogy a többciklusú képzésrıl
szóló kormányrendeleti szabályozás mesterszakokra való kiterjesztését sürgetı
feladatnak tartja, ezért támogatja – a jelenlegi tervezet átdolgozása után – az
új kormányrendelet mielıbbi megjelenését.
2. S míg ennek fényében üdvözöljük a mesterszakokra vonatkozó általános szabályozást, a leghatározottabban ellenezzük, hogy a kormányrendelet a mesterszakokat a szaklétesítési eljárások lefolytatása elıtt meghatározza, taxatíve felsorolja (2. sz. melléklet). Ez a megoldás az alapszakok létesítése
kapcsán is számos problémát okozott (pl. az egyes szakok szükségessége és indokoltsága, szakirányok, szakelnevezések tekintetében). Az alapszak szerkezet
rendeletben való rögzítését hosszas és részletes szakmai egyeztetések elızték
meg, s még így is jelentkeztek a fenti problémák. A mostani rendelettervezetben szereplı mesterszakokra vonatkozóan tudomásunk szerint nem történt hasonlóan részletes egyeztetés, így a problémák várhatóan hatványozottan jelentkeznének, ha ez a taxatív felsorolás megmaradna. Ezen túlmenıen alkotmá46
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3.

4.

5.

6.

nyossági szempontból is aggályos a képzési területek és ezzel az intézmények
közötti megkülönböztetés, hiszen a többi terület már csak az új törvény értelmében fog tudni szakokat létesíteni.
A mesterszakoknak az alapszakok mintegy „folytatásaként” való feltüntetése a képzési szerkezet linearitását, csıszerkezetét sugallja, s ezzel gyökeresen
szembe megy a bolognai folyamat egyik legfontosabb célkitőzésével, az átjárhatóság és a hallgatói mobilitás elısegítésével. Nem tudja tükrözni továbbá az
alap- és mesterképzések várhatóan gazdag kombinációs lehetıségeit, s egyes
alapképzések erıs interdiszciplináris beágyazottságát és kapcsolatrendszerét
(pl. pszichológia).
Mesterképzési szak létesítését a tervezet szerint a szakindítási eljárással
egyidejőleg lehetne kezdeményezni. A miniszter évente egy alkalommal tenne
elıterjesztést a kormánynak a mesterszakok módosítására vonatkozóan. A
szakindítás ilyen módon való szabályozása nehézkessé tenné az eljárást, hiszen
ezen esetekben a MAB-nak olyan szakindítási kérelemrıl kellene véleményt
mondania, amelynek még nincs jóváhagyott viszonyítási alapja (KKK). A
MAB gyakran javasol változtatásokat a beadott szaklétesítési anyagokon, s ebben az eljárásban nem lehetne tudni, hogy a miniszter (kormányzat) mit fog
ezekbıl elfogadni. Ebbıl következik, hogy létesítés és indítás együttes kezelésének csak igen korlátozottan és hosszabb távon lesz reális tere, így ennek fı
szabályként történı bevezetését nem javasoljuk.
Mesterszak létesítését a tervezet szerint egyetlen felsıoktatási intézmény is
kezdeményezheti (11.§ (2) b). A MAB 2005. október 14-i állásfoglalásának
(2005/8/I/1 sz. határozat) 3. pontja értelmében javasoljuk annak ajánlását (de
nem kizárólagos szabályként való megjelenítését!) hogy a létesítés dokumentumait a lehetıség szerint intézményi konzorciumok készítsék el és nyújtsák
be.
Biztosítani kell a rendelet és a hatályos felsıoktatási törvény közötti koherenciát többek között az alábbi esetekben:
a) A felsıoktatási törvény módosítása továbbra is az oktatási miniszter hatáskörében hagyja a szakindítás engedélyezését, ugyanakkor a rendelettervezet
szerint a szak indításáról a felsıoktatási intézmény határoz, az Ftv-nek az intézmények mőködését meghatározó rendelkezései szerint. Szükséges lenne a
szakindítási eljárás részletesebb szabályozása annak érdekében, hogy a
MAB, az intézmény és a miniszter szerepe világosabb legyen. (12. §, továbbá lásd még a rendelet tervezett címét: „… a szakindítás eljárási rendjérıl”!)
b) Nem világos, hogy mit jelent a szakindítási eljárás esetében az „önálló szakképzettség” elnevezés. A szakirányok esetében nem világos, hogy az intézmény hatásköre mire terjed ki, és hogy ez hogyan viszonyul a képzési és kimeneti követelményekben megadott szakirányokhoz. Mi történik, ha egy intézmény a KKK-ban még nem szereplı szakirányt kíván indítani? A MAB
javasolja, hogy a szakindítási eljárást az oklevélbe bekerülı valamennyi
szakirányra vonatkozóan le kelljen folytatni.
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c) Hiányzik a rendeletbıl az osztatlan képzések helyzetének rendezése. Szükséges-e ezen képzések képesítési követelményeinek átalakítása, képzési és
kimeneti követelmények kidolgozása, ha igen milyen határidıvel és módon?
Ha nem, akkor a jogfolytonosságot jogszabályban is ki kell mondani. Indokolja ezt az is, hogy a felsıoktatási törvény módosítása szerint 2006. szeptember 1-jétıl nem indítható régi képzési szerkezet szerinti fıiskolai szintő
és egyetemi szintő képzésben új évfolyam.
7. A MAB továbbra is fenntartja az alapszakok elnevezésére vonatkozó javaslatait. Örömmel nyugtázzuk és támogatjuk a gazdálkodási mérnök és a sportszervezı szakelnevezésre vonatkozó elıterjesztést. Továbbra is kérjük azonban
a következı szakok elnevezésének módosítását:
- rekreáció-, életmód és egészségfejlesztés helyett rekreáció,
- testnevelı-edzı helyett edzı,
- informatikus könyvtáros helyett könyvtáros,
- informatikus és szakigazgatási agrármérnök helyett szakigazgatási agrármérnök,
- gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök helyett vidékfejlesztési agrármérnök.
8. Az alapszakok elnevezését a modern filológiai képzési ágban javasoljuk megváltoztatni. Az egységesen alkalmazott képzıs változat („-isztika” végzıdés)
az ismeretek átfogó és magas szintjére utal a diszciplínák tudományos fogalomrendszerében, tehát használata az alapképzésben nem indokolható. A
romanisztika elnevezés különösen nem szerencsés, mert az alapszó a szakterületen tájékozatlan közvélemény számára félreértésre ad okot. Helyette a „neolatin” megnevezést javasoljuk.
9. Az alapszakok és szakirányaik elnevezését illetıen nem támogatjuk a „tudomány” összetétel megjelenését (pl. irodalomtudomány, kommunikáció
és médiatudomány, mőszaki földtudományi, földtudományi), mely az elsajátított ismeretek magasabb fokára utal, s így használata legfeljebb a mester, de
még inkább a doktori képzésben lehet indokolt.
10. Az alapképzésben a 30 kreditnyi gyakorlatokkal kapcsolatban észrevételeink
a következık:
a. Szükségesnek látjuk a gyakorlatigényes alapszakok jól átgondolt azonosítását, s ezek esetében a +30 kredit (7. félév) elıírását. Javasoljuk, hogy ez a
7. félév az államilag finanszírozott képzésben résztvevı hallgatók számára
államilag finanszírozott legyen. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a szakmai gyakorlat megszerzése az alapképzés során változatos technikákkal és
módokon, az egyes intézmények egyedi célkitőzései, mőködési sajátosságai
és lehetıségei szerint valósulhasson meg.
b. A MAB plénum vitái során markánsan megjelenı következı véleményt
megfontolásra ajánljuk: A bolognai mintát adó nemzetközi gyakorlattól teljesen idegen, a szülıkre és az adófizetıkre indokolatlan terheket rovó megoldásnak tartjuk a legalább egy féléves, összefüggı szakmai gyakorlat kö48
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telezı és szelektív elıírását a gazdaságtani alapképzésben. Hibás válaszvonalat húzni a közgazdasági és üzleti képzési ágak és szakok közé, s megbontani a két egymással szorosan összekapcsolt, átjárható képzési ág egységét. Az pedig végképp nehezen indokolható, hogy az üzleti képzési ág egyik,
a többitıl jellegében semmiben sem eltérı szakja (emberi erıforrások) kimarad a gyakorlatigényes szakok felsorolásából. A gazdaságtani alapképzésben
egyedül a turizmus–vendéglátás alapszakon (elsısorban a vendéglátás szakirányú képzése miatt) indokolt legalább féléves összefüggı szakmai gyakorlatot elıírni. A többi szak esetében ezt csak lehetıségként lenne szabad ajánlani, és az intézményekre kellene bízni, hogy milyen formában oldják meg a
gyakorlatra való felkészítést. (Az összefüggı, folyamatos szakmai gyakorlat
anyagi támogatásával egyet lehet érteni, de ebbe – a kamarákkal egyeztetve
– be kellene vonni a potenciális munkaadókat is.)
c. A természettudomány képzési terület alapszakjainál, korábbi véleményünknek megfelelıen, szükségesnek tartjuk a 30 kredit értékő gyakorlat
fenntartását, illetve megadását.
d. A modern nyelvek mesterszakjainak esetében megfontolásra javasoljuk egy
30 kreditnyi, az illetı nyelvi célországban letöltendı gyakorlat elıírását és
azokra finanszírozási konstrukciók kidolgozását.
11. A „bármely” mesterfokozatra épülı tanári szakképzettség megszerzésének
szabályait a rendelettervezet nem tartalmazza. (13. § (1) b) A kormányrendelet
hatályon kívül helyezné a tanári képesítés követelményeirıl szóló 111/1997.
(VI. 27.) Korm. rendelet. A tanárképzés közös elemeinek rögzítésére továbbra is szükség mutatkozik.
12. A MAB plénum szakértı tagjának alábbi véleményét és javaslatait megfontolásra ajánljuk:
- A tanárképzés tervezete az egy féléves, 30 kreditnyi gyakorlat pénzügyi feltételei nélkül készült. Ez a magatartás a tanárképzés lényegét alapvetıen kockáztatja.
- A kétszakos képzés rendszerében az elsı és a második tanári szakképzettség
megkülönböztetése hierarchikus és aszimmetrikus viszonyt teremt, ami a minıség tekintetében aggályos.
- A tervezet számos olyan új tanári szakot teremt, melyek tárgyi alapja a közoktatási rendszerben nincs meg, vagy elhanyagolhatóan csekély. Olyasfajta új
kultúrát kíván a közoktatás rendszerébe vinni a tervezet elıterjesztıje, mint
például az „ember és természet mőveltségterületi-tanári”, „egészségfejlesztési-tanári”, „ember és társadalom mőveltségterületi-tanári”, „környezetkultúratanári”, „földünk és környezetünk mőveltségterületi-tanári”, s a többi. Ezen
szakok esetében nem tisztázott, hogy a tantervek kidolgozását és az oktatást a
felsıoktatás melyik szervezeti egysége végzi.
- A tervezet az 5.-12 (13) évfolyamok oktatására alkalmas tanárok egységes
képzését tervezi, folytatva az 1996-ban megkezdett politikát. Ez a politika
feltételezi, hogy a fıiskolai és az egyetemi szintő tanárképzés azonos kultúrá49
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jú, amelyet azonos elıképzettségő és minısítettségő oktatói kar képvisel és
szolgál. A feltételezés igazolandó.
- A 10-18 évesek közötti különbséget, az un. „életkori sajátosságok” lélektani
szabályát figyelmen kívül hagyja a tervezet, holott az alkalmazott pszichológia hangsúlyos szerepet kap a képzésben.
- A tanárképzés a tanár-diák viszonyra fókuszál, teljesen hiányzik annak a belátása, hogy az iskolában zajló pedagógiai tevékenység valós társadalmi térben zajlik: iskolaszervezet, oktatási rendszer, jog és gazdaság oktatását mellızik.
- A tervezet feltételezi, hogy az alapszinten végzettek aktív keresık lesznek, és
nem számol azzal a lehetıséggel, hogy inaktívvá válnak: megfontolandó,
hogy a nem hivatásos, családi körben végzett gyermeknevelés és oktatás képzése jelenjen meg, mert ezzel is enyhülhet az oktatási és nevelési asszisztensek közoktatási alkalmazási kényszere.
- A MAB plénum tanárképzésben is érintett tagjai megfontolásra ajánlják továbbá a következıket. Mivel egy szakma elsajátítására a tanári mesterszakokon átlagosan kevesebb, mint 40 kredit jut, s ez ellentétben áll azzal az igénynyel, hogy a mesterszak kimenete ne járjon alacsonyabb színvonalú szaktudással, mint a hagyományos egyetemi képzésé, ezért a mesterképzésben öszszesen 120 kredit álljon rendelkezésre a két tanári szak szakmai tárgyaira, a
pedagógiai és a szakmódszertani kreditek száma pedig ezen felül kerüljön
meghatározásra. Indoklás:
Az alapképzés általános jellege folytán nem teszi lehetıvé a hallgató számára szilárd szakmai ismeretek elsajátítását. Ez utóbbit a mesterképzésnek kellene biztosítania.is munkaadókat is.)
• A természettudomány képzési terület alapszakjainál, korábbi véleményünknek megfelelıen, szükségesnek tartjuk a 30 kredit értékő gyakorlat
fenntartását, illetve megadását.
• A modern nyelvek mesterszakjainak esetében megfontolásra javasoljuk egy
30 kreditnyi, az illetı nyelvi célországban letöltendı gyakorlat elıírását és
azokra finanszírozási konstrukciók kidolgozását.
13. A tervezet – eltekintve az 1.§ (2) bekezdésétıl – nem tesz említést a hitéleti
szakokról, holott azok az államilag elismert felsıoktatás szerves részét képezik, s ezek is átmentek, illetve átmennek az MAB akkreditációs eljárásain.
Fontosnak tartanánk ezért, hogy a szakok felsorolásában az osztatlan képzések
között jelenjék meg a teológus-lelkész szak, továbbá, hogy – a mővészeti képzésekhez hasonlóan – továbbra is folyhassanak hitélethez kapcsolódó, tanári
oklevélhez vezetı képzések, ha másként nem, az eddigi ún. „közös képzés”
keretében. (Pl. hittantanárok képzése az Evangélikus Hittudományi Egyetemen).
14. A rendelettervezet nem említi a hittanár-nevelı-képzést (holott ezt a
381/2004. korm. rend. megtette!), amely egyébként a már akkreditált és OM ál-
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tal engedélyezett katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra épül. Javasoljuk ezért, hogy az 1. számú melléklet táblázatában (vagy ahhoz kapcsolódó
megjegyzésként) jelenjenek meg a hittudományi képzési terület már akkreditált
alapszakjai. Továbbá:
A 3. számú melléklet táblázata alatt a **-os megjegyzésként:
Ide tartozik a hittudományi képzési területen elsı tanári szakképzettségként a
hittanár-nevelı-tanári szakképzettség, amelyhez második tanári szakképzettségként a társadalomtudományi vagy bölcsészettudományi képzési területen felsorolt tanári szakképzettséget adó szakok vehetık fel.
15. Biztosítani kell a kormányrendelet tervezetének belsı koherenciáját is: pl. a 3.
§ (1) bekezdésében nem szerepel, hogy a MAB a képzési és kimeneti követelményekrıl is véleményt mond (11.§ (3) b), az 5. § (2) bekezdésében szintén
kimaradt a MAB a véleményezık közül.
16. A 14. § (6) bekezdésének szövegezése nem egyértelmő.
17. Az alapképzésben egységesen „záró dolgozat” megnevezés javasolt, a „szakdolgozat” elnevezést fenn kell tartani a mesterszakok számára.
18. Az alapszakok táblázatában (1. sz. melléklet) az ápolás és betegellátás szak
szakirányai közül hiányzik a szülésznı szakirány.
19. Javasoljuk továbbá, hogy egy év elteltével, a tapasztalatok ismeretében kerüljön sor a szakstruktúra szakmailag kompetens felülvizsgálatára, különös
tekintettel azokra a képzési ágakra, ahol már eddig is több probléma merült fel
(pl. modern filológia, egészségtudomány). E felülvizsgálat eredményeképpen,
valamint a mesterképzésre és a tanárképzésre vonatkozó új információk fényében váljék lehetıvé a vonatkozó KKK-k módosítása is.
EFT eljárási rend módosítása (MAB SzMSz 9. számú melléklet)
2005/1/II/2. számú MAB határozat (2005.01.28.)
Az EFT bizottság az egyetemi és fıiskolai tanári pályázatokkal kapcsolatos eljárási
rendben két módosítást javasolt, amelyet a plénum támogatott:
…”4. Amennyiben valamely intézmény a MAB állásfoglalását olyan oktatójára
vonatkozóan kéri, akinek a pályázatát a MAB egy korábbi eljárása során már pozitívan véleményezte, és
- ha a pályázatban megnevezett feladat, valamint a véleményezésre megjelölt
tudományág változatlan, továbbá
- ha a két MAB állásfoglalás-kérés között eltelt idıben a MAB követelményrendszere nem változott, akkor a korábbi eljárás során elfogadott tudományági bizottsági állásfoglalás az EFT bizottság megerısítését követıen a plénum elé terjeszthetı. Az EFT bizottság bárminemő aggálya esetén az illetékes tudományági bizottságot az EFT elnöke felkéri a pályázat újbóli véleményezésére.”
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„A külföldi állampolgárságú, ill. külföldön szerzett oklevéllel rendelkezı pályázókra tekintettel a MAB egyetemi, fıiskolai tanári pályázatok véleményezési eljárása
(MAB SzMSz 9. sz. melléklete) kiegészítésre szorul.
Egyetemi / fıiskolai tanári címre – a hatályos Ftv. 15. § értelmében – nem magyar
állampolgár is nyújthat be pályázatot. Pályázatának elbírálása a MAB SzMSz 9. sz.
mellékletét képezı véleményezési eljárás alapján az alábbi kiegészítés figyelembevételével történjék:
Amennyiben a MAB-ban kétség merül fel külföldi állampolgárságú, illetve külföldön szerzett oklevéllel rendelkezı pályázó esetén a pályázathoz csatolt okmány(ok) alapján a végzettség, illetve a fokozat elismerhetıségét illetıen, akkor a
MAB elnöke a vonatkozó okmányok csatolásával kérhet szakvéleményt a MEIKtıl. A MEIK válaszának megérkezéséig a tanári pályázat véleményezési eljárását a
MAB felfüggeszti.”
A „teljes munkaidıben foglalkoztatott” fogalom értelmezése a MAB követelményrendszerben
2005/3/III. számú MAB határozat (2005.04.01.)
A MAB a „teljes munkaidıben foglalkoztatott” fogalmat az Akkreditációs követelményrendszerében a következıképpen definiálja: „Olyan oktatási feladatot ellátó, az intézménnyel határozott vagy határozatlan idejő munkaviszonyban, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott, aki az intézmény oktatói követelményrendszerében a munkakörre meghatározott feladatát teljes óraszámban látja
el.”
Javaslat a bölcsésztudományi képzési terület alapszakjainak véleményezésére
A MAB Titkársága formai szempontok szerint megvizsgálta a bölcsészettudományi
képzési területrıl beérkezett anyagokat, és megállapította, hogy várakozásunkkal
ellentétben, egységes elvek alapján, igen intenzív elızetes szakmai egyeztetés alapján készültek el a tervek, tehát feltételezhetıen sikerült a szakmán belül az eltérı
véleményeket közös nevezıre hozni. A bírálati eljárást tehát úgy kellene kialakítani, hogy tudomásul vesszük a szakma mérvadó személyiségeinek a tervezetben
megfogalmazott álláspontját, és azt a körülményt, hogy a legtöbb szakot illetıen a
külsı szakértıként számításba vehetı személyek részt vettek a tervezet kidolgozásában. A javasolt véleményezési eljárást a plénum egyhangúlag elfogadta:
2005/1/V/3/1. számú MAB határozat (2005.01.28.)
1) A bölcsészettudomány területérıl beérkezett 14 szak tervét vizsgálja meg 5-6
olyan szaktekintély, aki
a) a saját szakmája határait túllépve, az alapszintő bölcsészképzésnek a tervekbıl tükrözıdı rendszerérıl képes és hajlandó véleményt nyilvánítani,
b) biztosan nem vett részt a pályázatok kidolgozásában, a szakmai egyeztetésekben. (Példaként eddig felmerült Ormos Mária, Bodnár György, Péter Mi52
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hály, Ritoók Zsigmond, Pataki Ferenc neve.) Feladatuk a rendszer konzisztenciájának, átjárhatóságának vizsgálata, az MA szint megalapozására való
alkalmasság, a szakszerőség és piacképesség együttes megítélése, a vonatkozó rendelkezéseknek (Bologna, kredit) való megfelelés megállapítása.
2) A rendszerrıl adott szakvélemények ismeretében alakítják ki a szakbizottságok
álláspontjukat a tervekrıl szakonként, külsı egyéni szakértıi vélemények nélkül. A szakbizottsági elnökök valamennyi tervet ismerik, és a bizottságukból
kijelölik azokat a tagokat, akik egy-egy szakot részletesen véleményeznek, véleményüket a bizottsággal ismertetik. (Ha erre van lehetıség, akkor azonos
szakot egy fıiskolán és egy egyetemen oktató bizottsági tag lássa, hogy mindkét intézménytípus nézıpontjából legyen mód a tervet megvizsgálni.)
A bölcsésztudományi képzési területhez tartozó alapszakok
képzési és kimeneti követelményeinek értékelése
2005/1/V/3/2. számú MAB határozat (2005.01.28.)
Azokon a szakokon, amelyeken mester szinten tanári képesítés is szerezhetı, az
alapszak kreditállományába tartozó 10 kreditrıl a Pszichológiai és neveléstudományi bizottság a képzés tartalmát szabályozó jogszabály megjelenését követıen, az
indítási kérelmek elbírálása során nyilvánít véleményt. Ezzel korábbi álláspontjához is illeszkedik, amelyet a természettudományi képzési területhez tartozó hasonló
alapszakok képzési és kimeneti követelményeivel kapcsolatban megfogalmazott.
Indoklás:
A bizottság a 381/2004. (XII.28.) Korm. rend. alábbi helyeire hivatkozva foglalt
állást:
a.) 1. számú Melléklet: „Azon képzési területek, képzési ágak, illetve alapszakok,
amelyekre, ha az alapszakhoz, szakirányhoz kapcsolódóan tanári mesterszak
épül, a közismereti vagy szakmai tanári szakra korábban kiadott szakindítási
engedélyek alapján a tanárképzés rendeletben foglalt elıfeltételei biztosíthatók.
b.) 7. § (3) bek.: „Azon alapképzési szakon, amelyre tanári mesterképzési szak is
épülhet – az alapképzési szakon szerezhetı szakképzettséghez szükséges, az általánosan kötelezı és a szakspecifikus tanulmányokat is magába foglaló, legalább 110 kreditpont akkumulálása mellett, de legalább két féléven át – biztosítani kell a tanári felkészítés tárgyai (beleértve a pedagógiai, pszichológiai modulok) felvételének lehetıségét. A hallgató választása szerinti specializáció
megalapozza a második tanári mesterképzési szak tanulmányait és legalább 10
kreditponttal elıkészíti a tanári képesítéshez elıírt pedagógiai-pszichológiai
modul ismeretanyagának elsajátítását.”
A 10 kredit tartalmát tehát az ezután megjelenı, a mesterszakok képzési és kimeneti követelményeit szabályozó kormányrendelet határozza meg. A bizottság javasolta, hogy a MAB hívja fel az OM figyelmét arra, hogy a vonatkozó kormányrendelet mielıbbi megjelentetése kívánatos.
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A bölcsészettudomány tudományterülethez tartozó alapszakok képzési és kimeneti
követelményeire vonatkozó véleményezési eljárás felfüggesztése
2005/3/VI/11. számú MAB határozat (2005.04.01.)
Magyar, szlavisztika, romológia, anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, ókori nyelvek és kultúrák, romanisztika, történelem, szabad bölcsészet (szakirányokkal) ELTE által benyújtott, néprajz, pedagógia, pszichológia, andragógia
Bölcsész Tantervfejlesztési Konzorcium által benyújtott alapszakok létesítése:
A MAB
• azon felelıssége tudatában, hogy a felsıoktatási képzési rendszer ilyen mérvő átalakításában való közremőködésével egyben meghatározóan járul hozzá
a magyar közoktatás alakulásához a következı 30 évben,
• tekintettel arra, hogy a kétciklusú képzés nemcsak a szakstruktúrában, hanem azok tartalmában is alapvetı változásokat kell, hogy elindítson,
• tekintettel arra, hogy a beadott anyag egyenetlen és kiegészítésekre szorul,
• tekintettel arra, hogy az OM 7.714-1/2005. számú levelében megküldött állásfoglalása a korábban önálló szakként, az új képzési rendszerben látszólag
szakirányként mőködı képzések önálló akkreditációját nem támogatja,
• támaszkodva az egész bölcsészképzés átalakítását véleményezı szakértıi véleményekre
e határozatában a bölcsészettudomány tudományterülethez tartozó alapszakok
képzési és kimeneti követelményeire vonatkozó véleményezési eljárását
felfüggeszti, figyelembe véve a MAB tudományági bizottságaiban kialakult álláspontokat a képzési területhez tartozó alapszakokról.
Indoklás:
Az alapszakok bemutatott tervezetei tükrözik azt az óriási erıfeszítést, amelyet a
felsıoktatás szakmai közössége és felelıs vezetése tett azért, hogy a jogszabály
által meghatározott keretek között közös álláspontra jusson az alapszakok képzési
struktúráját és tartalmát illetıen. A tudományági bizottságokban kialakult álláspontok (melyek között az alapszakok elfogadásától az elutasításáig terjedı skála
minden eleme megtalálható) az érdemi kérdésekben az alábbiakban foglalhatók
össze:
1) A 252/2004 majd a 381/2004. kormányrendeletekben közzétett szakstruktúra, amely a képzési és kimeneti követelmény tervezetek alapjául szolgált,
nagymértékben korlátozta a kidolgozók mozgásterét. A szakok egy részénél
megkérdıjelezhetı a képzés két ciklusra tagolása az eredményesség és piacképesség szempontjából. Az alapszakok rendszerét rövid idın belül felül kell
vizsgálni, mert a szakszám csökkentés érdekében végrehajtott összevonások
az alapszakok egy részén belül szakmailag nem indokolható társításokat alakítottak ki.
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2) Hiányolják a szakértık és egyes szakbizottságok, hogy egy kivétellel, nem jelennek meg új tartalmú piacképes szakok. Az egész anyagra inkább a zsugorítás mint az átalakítás jellemzı. A készségek és képességek kifejlesztése nem
kapott megfelelı hangsúlyt.
3) Sajnálják a szakértık, hogy az anyagból hiányzik a nemzetközi összehasonlítás, és így éppen a bolognai elvek megvalósításának egyik fı szempontja.
4) A szakszerkezetben elfogadhatatlan szakmai egyenetlenségek sora tapasztalható. Több esetben a korábban önállóan mőködı szakok egy-egy alapszak
szakirányaként való megjelenése a szakértık számára nem volt elfogadható.
Pl. míg az andragógia önálló alapszak státuszt kapott, addig nagy múltú és jelentıségő diszciplinák (pl. francia, filozófia, mővészettörténet, régészet) csak
szakirányként vannak jelen.
5) A szakstruktúra bizonytalansága tükrözıdik abban, hogy a mesterképzésre
való felkészítés bemutatása esetleges, egyenetlen. A bizottságok megegyeztek
abban, hogy nem adható felelıs vélemény az alapszakokról anélkül, hogy legalább a nemzetközileg elismert eddig egyetemi szintő képzési szakokon ismert
lenne, milyen mesterszakon folytatható a képzés.
6) A tanárképzés esetlegesen jelenik meg, és kiforratlan a bemutatása.
7) A kidolgozók a meglévı szakszerkezetet próbálták az új rendszerbe átemelni,
több esetben átmenteni. Ez azzal a következménnyel járt, hogy az új struktúrában szerezhetı oklevél mögött a munkaerıpiacon hasznosítható szakképzettség megszerzéséhez minıségi szempontból aggályos és igencsak megkérdıjelezhetı tudásmennyiség járul.
8) Rendkívül eltérı helyi értékkel jelentkezik majd a BA diploma a munkaerıpiacon (az anglisztika kiválóan hasznosítható, az egyiptológia semmiképpen
sem).
9) A struktúra nem biztosítja az indokolt kétszakosságot és ez megkérdıjelezi az
alapképzésben szerezhetı oklevél munkaerıpiacon történı hasznosíthatóságát
(természetesen nem minden bölcsész szak esetében indokolt a kétszakosság).
A nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy kétszakosság esetén a képzési idı
4 év: ebben az esetben biztosítható ugyanis hogy a két szak egyenrangú legyen.
10) Eljárástechnikailag nem tisztázott (ld. fent idézett OM álláspont), hogy az
alapszak létesítésének elutasítását jelenti-e, ha megállapítható, hogy egyes
szakirányokon nem megfelelık a képzési és kimeneti követelmények és ezért
nem kapja meg az alapszakokon belül tervezett minden szakirány a szükséges
támogatást.
A szakbizottságok további véleménye egyes általános kérdésekben:
1.)
A szakdolgozat és kreditértékének egységesítése mellett szakmai érvek
nem szólnak, ezért a szakbizottságok álláspontja szerint az alapképzésben
egységesen záródolgozat megnevezés javasolt, a szakdolgozat elnevezést fenn
kell tartani a mesterszakok számára.
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2.)

A bizottságok a szakok elnevezését különösen a modern filológiai képzési
ágban javasolják megváltoztatni. Az egységesen alkalmazott képzıs változat
(„isztika” végzıdés) az ismeretek átfogó és magas szintjére utal a diszciplinák
tudományos fogalomrendszerében, tehát az alapképzésben a használata nem
indokolható. (A romanisztika elnevezés különösen nem szerencsés, mert az
alapszó a szakterületen tájékozatlan közvélemény számára félreértésre ad
okot.)
Erısen vitatható a román és szláv nyelvszakok felosztása. Mérlegelendı továbbá, hogy van-e az oktatásra nézve következménye annak, hogy, bár a történelem hagyományosan a bölcsésztudományokhoz tartozik, de egyre több
kapcsolódási pontja alakul ki a modern társadalomtudományokkal is.
3.)
Az idegennyelv-ismeretre vonatkozó elıírás a nyelvszakokon egységesen:
„Második nyelvként a szakmailag indokolt nyelvbıl C típusú középfokú
nyelvvizsga.” A nem nyelvszakosok számára: „C típusú középfokú nyelvvizsga a négy világnyelv – angol, német, francia, orosz – valamelyikébıl.”
4.)
A szakképzettség- megnevezések közül a „bölcsész” piacképességet rontó
hatása feltételezhetı, nem áll összhangban az alapképzés gyakorlati célkitőzéseivel, ezért helyette az egyéb, bár nem túl jó hangzású, de a külföldi gyakorlattal harmonizáló változatok (referens, asszisztens) valamelyike lenne elfogadhatóbb. A „bölcsész” szakmegnevezés inkább az MA szinten lesz alkalmazható.

A plénum nyomatékosan igényli annak tisztázását, hogy a képzési és kimeneti követelmények kidolgozása során kikérték-e az MTA I. és II. Osztálya, illetve tudományos bizottságaiknak a véleményét?
A közoktatás képesítési rendszerének újraszabályozása során meg kell állapítani
mely nem tanári munkaköröket (pl iskolatitkár, sportedzı stb.) lehet BA végzettséggel betölteni. Ez munkaerıpiaci szempontból is igen fontos. A felsıoktatás reformja ebbıl adódóan a maga után vonja az alkalmazási feltételek újraszabályozását a közoktatási és a közalkalmazotti törvényben.
Kezelhetetlen helyzetet eredményez, hogy miközben a MAB az alapszakok tervezeteiben fajsúlyos módosításokat tart szükségesnek és azt több esetben a támogatás
feltételének tekinti, az intézmények a véleményezésre benyújtott anyagok alapján
már az indítási kérelmeket is kidolgozták anélkül, hogy a KKK-k elfogadást
nyertek, illetve az OM honlapján megjelentek volna.
Ajánlás:
A bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapszakok képzési és kimeneti
követelmény tervezetét valamint a MAB plénumának fenti javaslatait alapul véve a
tervezet kidolgozásában együttmőködık képviselıi, a MAB érintett tudományági
bizottsági elnökei és az OM részvételével kezdıdjenek hatékony megoldást keresı egyeztetı megbeszélések.
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Alapszakok +30 kreditje
2005/1/VIII/10. számú MAB határozat (2005.01.28.)
A Bizottság megismerve az Oktatási Minisztérium állásfoglalását, egyhangú szavazással fenntartja korábbi javaslatát (MAB 2004/10/VI/22. sz. határozat) azzal,
hogy az alapszakokon folytatandó képzés eredményessége, elvárható minısége,
olyan érvek, amelyeket nem írhat felül a finanszírozási kényszer. Különösen akkor
nem, ha a hasonlóan képzési idıigényes mérnöki szakok egy részénél ez a szempont nem került mérlegelésre.
A MAB állásfoglalása az új típusú alapképzési szakok szakirányairól
2005/2/VI/2. számú MAB határozat (2005.02.25.)
A MAB 2005. február 25-i ülésén megtárgyalta az új típusú alapképzési szakok
indításának helyzetét és a következı állásfoglalást hozta:
Mint ismeretes, a többciklusú képzésrıl szóló újabb, 381/2004. (XII.28.) sz. kormányrendeletben nem szerepelnek az új típusú alapképzési szakok szakirányaira
vonatkozó azon szabályozási elvek, melyek az Alkotmánybíróság által megsemmisített korábbi, 252/2004. (VIII.30.) rendeletben szerepeltek. Ugyanakkor az új képzési szerkezetben a szakirányok jelentısége ugrásszerően megnıtt, számos esetben
ugyanis a hagyományos képzésben önálló szakként mőködı képzések váltak egyegy alapszak szakirányává. Különösen szembeötlı a probléma a bölcsészettudományi képzési területen, ahol az azonos szaknév alatt futó szakirányok lényegében
teljesen önálló életet fognak élni. Más esetekben pedig az egy-egy szakirányon
szerzett diplomához – azonos szakon belül is! – különbözı szakmai-mőködési jogosítványok főzıdnek. Korántsem közömbös tehát, hogy egy intézmény, egy adott
szakra vonatkozó szakindítási engedély birtokában, ténylegesen mely szakirányokon indít képzést, s hogy valóban csak azokon a szakirányokon bocsát-e ki hallgatókat, melyek minıségi oktatásához az összes szükséges feltétellel rendelkezik.
Mindezek tükrében az új típusú alapképzési szakokon kibocsátandó diplomák és
szakképzettségek megfelelı minıségének biztosítása érdekében a MAB:
a) javasolja az oktatási kormányzatnak, hogy a most kialakult helyzetet, s az egyes
képzési területek, ágak sajátosságait figyelembe véve, mielıbb alakítsa ki és
rögzítse az új képzési szerkezetben a szakirányok mőködtetésének megfelelı
minıséget garantáló szabályozási hátterét;
b) kéri az oktatási minisztert, hogy a szakindítási engedélyekben határozza meg,
hogy az adott szakon belül az indítási engedély mely szakirányokra terjed ki, s
csak a MAB által véleményezett és támogatott szakirányokra adjon ki az intézményeknek indítási engedélyt;
c) kéri az intézményeket, hogy a szakindítási dokumentációkban a MAB által közzétett követelményrendszer és útmutató szerint mutassák be az indítani tervezett
szakirányokat.
A fenti javaslatok a szakképzettséget adó, a diplomába beírható szakirányokra vonatkoznak, melyekhez legalább 27 kreditpont rendelhetı.
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A kiválósági hely cím odaítélésének eljárási rendje
2005/2/VI/1. számú MAB határozat (a 2004/7/III/4. sz. MAB határozat pontosítása)
1.
Kiválósági hely cím és használata
1.1. A MAB szakok párhuzamos vizsgálata során lefolytatott akkreditációs eljárása keretében kiválósági hely cím odaítélésérıl dönthet.
1.2. „A Magyar Akkreditációs Bizottság által odaítélt Kiválósági hely” címet a
MAB határozatban szereplı felsıoktatási intézmény, vagy az intézmény egy
egysége használhatja. (Angolul: Place of Excellence, awarded by the
Hungarian Accreditation Committee).
1.3. A használat idıtartama a hatályos Ftv. alapján 8 évre szól. Ha azonban az
odaítéléskor érvényes feltételek ez idı alatt lényegesen megváltoznak, akkor
a korábbi MAB döntés új vizsgálattal felülbírálható.
1.4. A MAB döntése a határozat hatálybalépése után nyilvános.
2.
Kiválósági hely cím elnyerése
2.1. A kiválósági hely cím odaítélésének alapjául a MAB által tudományáganként meghatározott kiválósági kritériumok szolgálnak. A tudományágankénti
kiválósági kritériumokat az egyes szakok párhuzamos vizsgálatához készített
módszertani útmutató tartalmazza.
2.2. Kiválósági hely cím annak a felsıoktatási intézménynek, vagy egységének
ítélhetı oda, amely intézmény erre a címre pályázik. Pályázó intézménynek
az tekinthetı, amely inézmény a szak párhuzamos vizsgálatához készített
önértékelésében ezt kéri, és egyben bemutatja, hogy a szak, vagy a doktori
iskola mennyiben felel meg a szak tudományágához megadott kiválósági kritériumoknak.
2.3. A már lezajlott vizsgálatokra vonatkozó átmeneti rendelkezések:
2.3.1. A történelem és pszichológia szakok esetében az intézményvezetınek
meg kell határozni, hogy a szak tudományágán belül melyik részdiszciplína esetében kérik a kiválósági hely cím odaítélését1.
2.3.2. A cím odaítélésének alapjául az intézmény által már beadott önértékelések szolgálnak. Ha az intézmény annak szükségét látja, a 2.3.1.-ben
jelzett, a részdiszciplínákat megjelölı intézményvezetıi levél mellékleteként benyújthat akár kiegészítı, akár korszerősített anyagot.
3.
A MAB bírálati eljárása
3.1. Tudományáganként 3-3 tagú bíráló bizottságot jelöl ki a plénum. A bíráló
bizottság elnöke plénumtag. Személyére a plénum adott tudományágat képviselı tagjai közül a MAB elnöke tesz javaslatot. A további tagokra – akik
közül az egyik külföldi – a bizottsági elnökkel egyetértésben a MAB elnöke
tesz javaslatot.
1

Részdiszciplina: a tudományágon belüli legnagyobb egységek. Például: újkor, középkor, stb. (történelem); munkapszichológia, szociálpszichológia, stb. (pszichológia)
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3.2. A pályázott kiválósági hely cím odaítélésének vonatkozásában a 3 tagú bíráló bizottság a benyújtott anyag alapján terjeszti elı az illetékes tudományági
bizottságnak az indoklással ellátott javaslatát. A javaslat indoklásában be
kell mutatni, hogy a vizsgált szak vagy doktori iskola esetében mely részek,
elemek alapján javasolt a kiválósági hely cím odaítélése.
3.3. Az illetékes tudományági bizottság véleményezi a bíráló bizottság javaslatát,
majd azt az elnökséghez továbbítja. Amennyiben a 3 tagú bíráló bizottság és
az illetékes tudományági bizottság állásfoglalása eltér, akkor az ügy elnökség elé kerülése elıtt az illetékes kollégium állásfoglalását is meg ki kell szerezni kérni.
3.4. Az elnökségi állásfoglalás alapján a MAB elnöke terjeszti a plénum elé a pályázott kiválósági hely cím odaítélésére vonatkozó határozati javaslatot és
annak indoklását.
3.5. A pályázott kiválósági hely cím odaítélésére vonatkozóan a plénum dönt.
4.
Nyilvánosság
4.1. A plénum döntésérıl a MAB elnöke az érintett intézményt és az oktatási minisztert levélben tájékoztatja.
4.2. A MAB által adományozott kiválósági hely cím odaítélésekrıl a nyilvánosság a MAB honlapján kap tájékoztatást.
5.
A MAB döntése elleni fellebbezés
5.1. A MAB döntése ellen csak eljárási szabály megsértése esetében van helye
fellebbezésnek.
5.2. A fellebbezést a döntésrıl szóló levél kézhezvételétıl számított 15 napon belül az intézmény vezetıje nyújthatja be a MAB elnökének címezve.
5.3. A fellebbezésrıl a MAB elnöksége dönt.
A MAB második intézményi akkreditációs értékelése során a felsıoktatási intézmények sorrakerülésének ütemezése
2005/2/VI/3. számú MAB határozat (2005.02.25.)
Az intézmények sorra kerülésének rendjét a MAB honlapján hozzáférhetı ütemezési terv határozza meg. A plénum e határozatban kimondta: minden intézmény
minden karának az akkreditációját elismeri a MAB addig, amíg a második
akkreditációs körben rájuk nem kerül a sor.
A hatályos felsıoktatási törvény 81. § (4) bekezdése értelmében a MAB rendszeresen, de legalább nyolcévenként hitelesíti (akkreditálja) a felsıoktatási intézményekben a képzés és tudományos tevékenység minıségét. Az intézmények a MAB
elsı intézményi akkreditációs értékelésén már túl vannak. A 2004/2005-ös tanévben öt intézmény (Budapesti Mőszaki Fıiskola, Gábor Dénes Fıiskola, Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete Szegedi Tudományegyetem,
Szent István Egyetem) részvételével megkezdıdött az intézményi akkreditációs
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értékelés második köre. A többi intézmény sorra kerülésének tervezett ütemezése
kérdésében a MAB plénuma a 2005. évi februári ülésén foglalt állást.
24 egyetem és 46 fıiskola (összesen 173 egyetemi, vagy fıiskolai kar, illetve nem
kari szervezéső intézmény) akkreditációs értékelését kell elvégeznie a MAB-nak.
Az ütemezés tervezésénél az intézmények sorra kerülésének rendjét elsısorban az
akkreditációs határidık határozzák meg, bár az nehezítette a tervezést, hogy az
integrált intézmények egyes karainál az akkreditációs határidık nem feltétlenül
azonosak.
Adott évben (az ütemezési terv táblázatának oszlopfıjében feltüntetett évben) sorra
kerülı intézmények legkésıbb az adott év júniusában megkapják a MAB elnökének az eljárás tényleges megkezdését jelzı levelét. A soron levı intézmény az
önértékelését az adott év ıszi félévében (november 31-ig) juttatja el az a MAB
Titkárságára, majd a MAB a tanév tavaszi félévében látogat.
Az akkreditációs értékelésre vonatkozó tudnivalókat az AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ
ÉS MELLÉKLETEI tartalmazzák. (L.: MAB honlapján a Szabályok menüpont alatt).
Fel kívánjuk hívni az intézmények figyelmét arra, hogy a 2004. április 30-án közzétett AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ, illetve annak mellékletei módosulhatnak. Az
értékelési rendszert kidolgozó Minıségbiztosítási és Tanácsadási bizottság ugyanis
a már megkezdett akkreditációs értékelések eddigi tapasztalatai alapján – ha annak
szükségét látja – élhet a változtatás jogával. Ezért kérjük minden aktuálisan sorra
kerülı intézménytıl, hogy a MAB-hoz juttatandó önértékelésük összeállítását azon
AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ ÉS MELLÉKLETEI –ben foglaltak alapján kezdjék csak
meg, amelyet a MAB elnökének az eljárás tényleges megindulását jelzı levelének
kézhezvételét követıen töltenek le a MAB honlapjáról.
Egyetemek
1. Államigazgatási Fıisk. Kar
2. Élelmiszertudományi Kar
3. Gazdálkodástud. Kar
4. Kertészettudományi Kar
5. Közgazdaságtud. Kar
6. Tájépítészeti Kar
7. Társadalomtud. Kar
1. Építészmérnöki Kar
2. Építımérnöki Kar
2. BME 3. Gazdaság- és Társtud. Kar
(Buda- 4. Gépészmérnöki Kar
pest)
5. Közlekedésmérnöki Kar
6. Természettudományi Kar
7. Vegyészmérnöki Kar
8. Villamosmérnöki és
Infor. Kar

1. BCE
(Budapest)
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Akkreditáció
határideje

2003.07.
2005.06.
2002.06*

2005.06
2002.06*

2005.06
2002.06*

2007.05.
2007.05
2007.05
2007.05
2007.05
2007.05
2007.05
2007.05

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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Egyetemek
3. DE
(Debrecen)

23. ELTE

(Budpest)

4. KE
(Kaposvár)

5. ME
(Miskolc)

10. Agrárgazd.-i és Vidékfejlesztési Kar
11. Állam- és Jogtud. Kar
12. Általános Orvostud. Kar
13. Bölcsészettud. Kar
14. Egészségügyi Fıisk. Kar
15. Fogorvostud. Kar
16. Gyógyszerésztud. Kar
17. Hajdúb.-i W. I. Pedagógiai Fıiskolai Kar
18. Informatikai Kar
19. Közgazdaságtud. Kar
20. Mezıgazdaságtud.i Kar
21. Mőszaki Fıiskolai Kar
22. Természettud. Kar
1. Állam és Jogtud. Kar
2. Bárczi G. Gyógyped.-i
Fıisk. Kar
3. Bölcsészettudományi Kar
4. Informatikai Kar
5. Pedagógiai és Pszichológiai Kar
6. Tanító- és Óvóképzı
Fıisk. Kar
7. Társadalomtud. Kar
8. Természettudományi Kar
5. Állattudományi Kar
6. Csokonai V. M. Pedag.-i
Fıisk. Kar
7. Gazdaságtudományi Kar
8. Mővészeti Fıiskolai Kar
1. Anyag- és Kohómérnöki
Kar
2. Állam- és Jogtud. Kar
3. Bölcsészetudományi Kar
4. Comenius Tanítóképzı
Fıisk. Kar
5. Gazdaságtudományi Kar
6. Gépészmérnöki Kar
7. Mőszaki Földtud. Kar
1. Apáczai Cs. J. Tanítóképzı Fıiskolai Kar

Akkreditáció
határideje

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007.10.
NT
2004.07.
2004.07
2004.07
2010.04.
2010.04
2002.06.
2011.11.
NT
2004.12.
2002.06.
2004.07.
2008.05.
2006.11.
2008.05.
2010.01.
NT
2006.09.
2010.11.
2008.05.
2004.12.
2006.09.
2006.12.
NT
2007.02.
2007.02
2007.02
2005.06.
2007.02
2007.02
2007.02
2005.03.
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Egyetemek

6.NYME

(Sopron)

7. PTE
(Pécs)

8. SE
(Budapest)

9. SZE
(Gyır)
10. SZTE

(Szeged)
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2. Benedek Elek Pedagógiai
Fıisk. Kar
3. Erdımérnöki Kar
4. Faipari Mérnöki Kar
5. Geoinformatikai Fıisk.
Kar
6. Közgazdaságtud. Kar
7. Mezıgazd- és
Élelmiszertud. (Móvár)
1. Állam- és Jogtud. Kar
2. Általános Orvostud. Kar
3. Bölcsészettudományi Kar
4. Egészségügyi Fıisk. Kar
5. Illyés Gyula Fıisk. Kar
6. Közgazdaságtud. Kar
7. Mővészeti Kar
8. Pollack M. Mőszaki Kar
9. Természettudományi Kar
1. Általános Orvostud. Kar
2. Egészségügyi Fıisk. Kar
3. Fogorvostudományi Kar
4. Gyógyszerésztud. Kar
5. Testnevelés és Sporttudományi Kar
1. Jog- és Gazdaságtud. Kar
2. Mőszaki Tudományi Kar
1. Állam- és Jogtud. Kar
2. Általános Orvostud. Kar
3. Bölcsészettudományi Kar
4. Egészségügyi Fıisk. Kar
5. Gazdaságtudományi Kar
6. Gyógyszerésztud. Kar
7. Juhász Gy. Tanárképzı
Fıiskolai Kar
8. Mezıgazdasági Fıisk. Kar
9. Szegedi Élelmiszeripari
Fıiskolai Kar
10. Zenemővészeti Fıiskolai Kar
11. Természettud. Kar
1. Állatorvostudományi Kar
2. Gazdaság- és Társtud. Kar

Akkreditáció
határideje

2005.04.
2005.06.
2005.06..
2005.06..
2007.10.
2004.12.
2005.02.
2002.06.
2005.09
2005.09
2006.09.
2005.09.
2005.09
2005.09
2005.09
2008.01.
2008.01.
2008.01.
2008.01.
2007.01.
2007.12.
2007.12.

2003.07.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Akkreditáció Magyarországon 15

Egyetemek

Akkreditáció
határideje

11. SZIE 3. Gépészmérnöki Kar
(Gödöllı) 4. Jászberényi Fıiskolai Kar
5. Mezıgazdaság- és Környezet-tudományi Kar
6. Ybl Miklós Mőszaki FK
(Bp)
1. Gazdaságtudományi Kar
12. VE
(Veszp- 2. Georgikon Mezıgazdarém)
ságtudományi Kar
3. Mérnöki Kar
4. Mőszaki informatika Kar
5. Tanárképzı Kar
13. ZMNE 1. Bolyai J. Katonai Mőszaki
(Bp)
Kar
2. Hadtudományi Kar

2003.10.

14. Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
(Bp)

2004.09.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010.11.
2004.12.
2006.05.
2010.03.
2006.05.
2007.10.
2002.06.

15. Magyar Iparmővészeti Egyetem (Bp) 2006.09.
16. Magyar Képzımővészeti Egyetem
(Bp)

2006.05.

17. Színház- és Filmmővészeti Egyetem 2005.04.
18. Andrássy Gy. Német Nyelvő Egyetem 2005.06.
19. Debreceni Ref. Hittudi Egyetem
2006.02.
20. Evangélikus Hittudományi Egyetem

2006.09.

21. KRE 1. Állam- és Jogtud.-i Kar
(Buda- 2. Bölcsészettud.-i Kar
pest)
3. Hittudományi Kar
4. Tanítóképzı Fıisk. Kar
1.
Bölcsészettud.-i Kar
22. PPKE
2.
Hittudományi Kar
(Buda3. Információs Technológiai
pest)
Kar
4. Jog- és Államtud. Kar
23. Országos Rabbiképzı Intézet-Zsidó
Egyetem

2011.10.
2012.12.
2008.06.
2008.06.
2007.09.
2007.09.
2008.12.

Fıiskolák
1. BDF
(Szhely)

1 Bölcsészettud. Fıisk. Kar
2. Természettud. Fıisk. Kar

2007.09.
2008.06.
Akkr. hat.
idı

2007.10.
2007.10
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3. Testnevelési és Mővészeti
Fıiskolai Kar
1. Ker. Vend. és Idegenforg.
2 BGF
(Bp)
Fıiskolai Kar
2. Külkereskedelmi Fıisk.Kar
3. Pénzügyi és Számviteli
Fıiskolai Kar
1. Bánki D. Gépészmérnöki
3 BMF
Fıisk. Kar
(Bp)
2. Keleti K. Gazd. Fıisk. Kar
3. Kandó K. Villamosmérnöki Fıiskolai Kar
4. Neumann J. Informatikai
Fıiskolai Kar
5. Rejtı S. Könnyőipari
Mérn. Fıiskolai Kar
4 Dunaújvárosi Fıiskola (Dunaújváros)
5 Eötvös József Fıiskola (Baja)
6 EKF
1. Bölcsészettud. Fıisk. Kar
(Eger) 2. Természettud. Fıisk. Kar
3. Gazdaság- és
Társadalomtud. Fıisk. Kar
7. KRF 1. Gazdálkodási Fıisk. Kar
(Gyöngyös) 2. Mezıgazdasági Fıisk. Kar
1. Kertészeti Fıiskolai Kar
8. KF
(Kecskemét) 2. Gépipari és Mősz. Aut.
MFK
3. Tanítóképzı Fıiskolai Kar
9. Magyar Táncmővészeti Fıiskola
1. Bölcsészettud.-i és Mővé10. NYF
(Nyíregyszeti Fıiskolai Kar
háza)
2. Gazdaság és Társ.tud. FK
3. Mőszaki és Mezıgazd.-i
Fıisk. Kar
4. Természettud.-i Fıisk. Kar
11. Rendırtiszti Fıiskola (Budapest)
12. Szolnoki Fıiskola (Szolnok)
1. Gazdasági Fıiskolai Kar
13. TSF
(Békéscsaba)
(Szarvas) 2. Mezıgazd. FK (Mezıtúr)
3. Mezıgazd. Víz és
Környezetgazd. Fıisk. Kar
4. Pedagógiai Fıiskolai Kar
(Szarvas)
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2007.10
2006.03.
2006.03
2006.09.

2003.06.

2007.02.
2006.03.
2007.10.
2007.10
2010.01.
2011.04
2011.04
2005.06.
2007.01.
2005.06.
2006.10.
2004.07.
2007.10.
2003.10.
2007.10.
2007.01.
2006.06.
2007.09.
2003.10.
2004.12.
2008.11.
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Egyházi fıiskolák
1. TKBF (Budapest)
2. ATF(Budapest)
3. AVF (Zsámbék)
4. BTA (Budapest)
5. BHF
6. EGHF (Eger)
7. ESZHF (Esztergom)
8. GyHF (Gyır)
9. KTIF (Debrecen)
10. PRTA (Pápa)
11. PHF (Pécs)
12. PTF (Budapest)
13. SSzHF
14. SRTA (Sárospatak)
15. SSTF (Bp.)
16. SzHF (Szeged)
17. SzAGKHF (Nyíregyháza)
18. SzBHF (Zirc)
19. SzPA (Budapest)
20. VHF (Veszprém)
21. VJRTF.(Esztergom)
22. WJLF (Budapest)
Alapítványi és magán fıiskolák
1. ÁVFıiskola (Budapest)
2. BKF
3. BKTF
4. GDF (Budapest)
5. HJF (Budapest)
6. HFF (Bp)
7. KJF (Székesfehérvár)
8. MÜTF (Tatabánya)
9. MPANNI (Budapest)
10. NÜF-IBS (Budapest)
11. TPF (Kalocsa)
12. ZsKF (Budapest)

Akkr. hat. idı 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2007.11.
2007.06.
2004.07.
2008.04.
2006.06.
2007.01.
2007.09.
2006.09.
2004.12.
2008.06.
2007.06.
2007.06.
2007.03.
2006.02.
2008.04.
2006.02.
2006.02.
2006.09.
2007.01.
2006.09.
2006.03.
2008.03.

2011

Mőködését az intézmény felfüggesztette

Akkr. hat. idı 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2007.11.
2008.06.
2008.06.
2003.12.
2009.09.
2007.06.
2008.02.
2007.11.
2003.12.
2004.06.
2011.11.
2006.06.

Az adott évben sorra kerülı „karok”
száma:
„kar”: egyetemi, vagy fıiskolai kar, illetve
nem kari szervezéső intézmény

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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A mesterszakok kialakítása és akkreditációja - A MAB 2005. április 1-i ülésén
elfogadott állásfoglalása (április 29-i pontosításokkal)
2005/3/V/1. számú MAB határozat (2005.04.01.)
A MAB 2005. április 1-i ülésén megvitatta a Stratégiai és Bologna bizottság javaslatát a mesterszakok kialakítására és akkreditációjára vonatkozóan, s a vita eredményeként a plénum az alábbi állásfoglalást fogadta el.
Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság nem hatóság,
így nem feladata a mesterképzések rendszerének, szabályozásának kialakítása, az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatala. Megkerülhetetlen azonban, hogy e szabályozás kialakításához a MAB, mint független szakmai testület, szakértıi javaslatait,
véleményét megfogalmazza. A MAB-nak továbbá fel kell készülnie a mesterképzések bevezetésével kapcsolatos akkreditációs és minıségértékelési feladatainak
ellátására. Mindezek érdekében a következı javaslatokat tesszük közzé.
1. A mesterszakok szerkezete tekintetében a túlságos részletezettséggel szemben
az általánosabb megközelítés javasolható. A mesterszakok legyenek szélesebb
ismeretkört átfogók, melyeken belül az elágazásokat, az egyes irányokban való
szakmai elmélyülés lehetıségét a szakirányok biztosíthatják. A mesterszakok
kialakításánál figyelemmel kell lenni a magyar felsıoktatásban kialakult eddigi
tradíciókra, a jelenlegi nemzetközi gyakorlatra, és a hagyományos képzési kínálat egyedi sajátosságaira is.
2. Egy-egy szakon belül a szakmai elmélyülés lehetıségének biztosítása legyen
intézményi hatáskör. E szakmai elmélyülést jelentı, szükség esetén változó
illetve választható, a nyilvánosság számára megismerhetı modulok biztosíthatják a mesterképzések rugalmasságát, a változó piaci igényekhez való gyors alkalmazkodás lehetıségét.
3. A mesterszakon vagy szakirányán szerzett szakképzettségek az oklevélben
legyenek feltüntetve. Az oklevélbe bekerülı szakirányokhoz legalább 30
kredit pont legyen hozzárendelve. Kialakíthatók gyakorlat orientált, illetve
kutatás orientált szakirányok. Elıbbiek inkább a közvetlen munkaerı piaci
igényekre válaszolnak, utóbbiak kiemelt célja a doktori képzésre való felkészítés.
4. A szőkebben fókuszált, rövidebb képzési idıt igénylı, munkaerıpiaci orientáltságú képzéseket a jövıben is szakirányú továbbképzési szakokként célszerő mőködtetni. A szakirányú továbbképzésekben szerzett kreditek – intézményi hatáskörben – legyenek beszámíthatók a mesterképzési tanulmányokba.
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5. A mesterképzés általános kereteit és szabályait jogszabály rögzítse, de a
mesterszakok ne legyenek kormányrendeletben, vagy egyéb módon, létesítési
engedélyezési eljárásuk elıtt kihirdetve, taxatíve felsorolva. Az elızetes felsorolás beszőkítené a mesterképzések kialakításának mozgásterét, ezért erre nincs
szükség. A MAB állásfoglalása után a miniszter által engedélyezett mesterszakok képzési és kimeneti követelményei legyenek az Oktatási Közlönyben
közzétéve. Megfontolható továbbá egy „mesterszak regiszter” („diploma regiszter”) létrehozása, amelybe a sikeres akkreditációt és létesítési engedélyezést követıen kerülhetnének be a szakok. E regiszter a megfelelı joganyag folyamatosan bıvíthetı, illetve változó mellékletét képezhetné a késıbbiekben.
6. A mesterképzési szakok rendszere szakmai, tartalmi szempontok szerint kell,
hogy kialakuljon, nem indokolt a mesterszakok számára nézve elızetes
adminisztratív korlát megadása. Ugyanakkor elkerülendı, hogy pusztán az
államilag finanszírozott többlet keretszámok megszerzésének érdekében újra
fölösleges szakburjánzás induljon el; ennek egyik technikája az lehet, hogy
képzési ágra történik meg a keretszámok meghatározása.
7. A mesterszakok esetében nem várható el a számszerősíthetı szaktávolság,
ugyanakkor gátat kell vetni a mesterszakok burjánzásának és a különbözıképpen elnevezett, de nagyrészt azonos tartalmú szakok kialakulásának. Az egyes
szakokon a képzések céljának és tartalmának, az elsajátítható kompetenciáknak markánsan, képzési áganként eltérı módon különbözniük kell. A MAB
a mesterszakok létesítési követelményei között ezen elvárásokra ki fog térni.
8. A mesterszakok rendszerét, létesítési dokumentumait (benne a képzési és kimeneti követelmény tervezeteket) a képzési ágban korábban egyetemi képzést
folytató intézmények – illetve speciális esetekben a korábban fıiskolai képzést
folytató intézmények – kezdeményezésére, valamennyi alapképzést folytató intézmény és a felhasználói szféra képviselıinek bevonásával a felsıoktatási
konferenciák által felkért szakértıi bizottságok dolgozzák ki. A kidolgozást
iterációs folyamatként, szakértıi visszacsatolásokkal célszerő megvalósítani.
E folyamat részének kell tekinteni a MAB általi véleményezést is. Javasoljuk,
hogy a szaklétesítési anyagok képzési területenként, de legalább képzési
áganként együtt készüljenek el. Mindenképpen célszerőnek látszik képzési
területenként közös képzési szerkezet kialakítása.
9. A mesterképzések létesítési dokumentációjában be kell mutatni azt is, hogy
Európában illetve a további nemzetközi gyakorlatban milyen, a létesítendı
szakkal azonos vagy hasonló szakokon folynak képzések.
10. A tanárképzés új rendszerbe illesztését illetıen érvényesüljenek az alábbi alapelvek:
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a. A tanárszakok önálló mesterszakokként jelenjenek meg a képzési ágak
mesterszakjai között.
b. A többszakos tanárképzés csak úgy illeszthetı az új lineáris oktatási rendszerbe, hogy a mesterszakon a szakmai (nem-pedagógiai, -pszichológiai)
tárgyakra jutó kreditkeretet nem egységesen és mechanikusan osztjuk fel a
szakok között, hanem rugalmas rendszerben az adott szakok specialitásait
figyelembe véve, a párosított szakoktól függıen történik a felbontás.
11. A hallgatók mesterszakokra való felvétele a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételek szerint történjék. Itt kell meghatározni, hogy
az adott mesterszakra milyen alapdiploma birtokában, milyen elıtanulmányok alapján lehetséges a jelentkezés. Fontos alapelv, hogy a mesterképzést meghirdetı intézmény nem tehet különbséget a jelentkezı hallgatók között
a tekintetben, hogy melyik intézményben és mikor szerezték a mesterképzésre
való belépésre jogosító diplomájukat (alapdiploma, korábban kiadott fıiskolai
vagy egyetemi diploma, illetve mesterdiploma). A felvételi eljárás során biztosítani kell a tudásalapú esélyegyenlıséget. A mesterképzési rendszernek
ugyanakkor nyitottnak kell lennie, biztosítani kell a több alapszakról való belépés lehetıségét, ne legyenek zárt „csövek”. A felvételi kritériumok a szakindítási akkreditációs dokumentáció részét képezik, s a szak indításának engedélyezése után nyilvánosságra hozandók. A konkrét felvételi eljárások meghatározását célszerő intézményi hatáskörbe utalni.
12. A mesterszakok indításának idıpontja tekintetében a MAB nem kíván állást
foglalni, a döntés az oktatási kormányzat hatáskörébe tartozik. Ugyancsak e
hatáskörbe tartozó kérdés annak eldöntése, hogy a jelenlegi egyetemi kiegészítı képzések meddig, milyen feltételekkel folytathatók.
13. A MAB szakmai felelıssége viszont, hogy felkészüljön a mesterképzések bevezetésével kapcsolatos feladatai ellátására. A MAB a mesterszakok létesítési
és indítási követelményrendszereit két lépcsıben tervezi kidolgozni. A szaklétesítések akkreditációs követelményrendszere 2005 tavaszán elkészül, s ennek alapján lehetıvé válhat néhány mesterszak létesítési véleményezése. A
MAB a mesterszakok indításának kritérium rendszerét külön ütemben határozza meg.
14. A MAB a mesterképzések kialakításához a következı további alapelveket
tartja szükségesnek leszögezni:
a) A mesterképzések a jelenlegi egyetemi szintő képzésekkel azonos, vagy
annál magasabb színvonalú kibocsátást biztosítsanak. Ennek tükrözıdnie
kell a képzések céljában és tartalmában, a személyi, infrastrukturális és kutatási feltételekben egyaránt.
b) Mesterképzés létesítése csak új típusú alapképzési szakra épülhet.
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c) A mesterdiploma megszerzéséhez (az alapképzést is figyelembe véve)
minimálisan 300 kreditnyi tanulmányok teljesítése legyen szükséges.
d) A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei között kiemelt helyen
szerepeljen a tehetséggondozás és a doktori képzésre történı elıkészítés. A mesterképzést folytató intézmény jelölje meg, hogy milyen tudományágban és annak milyen kutatási részterületein készít fel doktorképzésre.
e) Ajánlott, hogy a mesterszakok – a jellegüktıl függıen – tartalmazzanak az
alapszakokon szerzetteket bıvítı gazdasági, menedzsment és EU ismereteket is.
f) Az osztatlan képzések mester szakoknak tekintendık, a fenti irányelvek
esetükben értelemszerően alkalmazandók.
15. Jelen állásfoglalását a MAB a tudományági bizottságai, a felsıoktatási konferenciák, valamint az MTA véleményének kikérésével idınként felülvizsgálja és
szükség esetén módosítja.
Távoktatási képzések indításának akkreditációs követelményei
2005/3/V/2. szánú MAB határozat (2004/8/V sz. határozat kiegészítése)
3 dokumentum került megvitatásra. Elızetesen Kocsis Károly véleményét is kikérték, aki három észrevételt főzött az anyaghoz. A plénum az alábbi módosítással
egyhangúlag támogatta az elıterjesztett dokumentumok elfogadását, amelyek a
MAB honapjára is felkerülnek. „Egy tutorhoz legfeljebb 50 hallgató és 3 tantárgy
gondozása tartozhat.”
Mellékletek:
• a távoktatási képzések sajátos akkreditációs követelményei (lásd alább),
• Útmutató az alapszakok távoktatásban történı indítására vonatkozó kérelmeinek összeállítására,
• bírálati lap.
(Az Útmutató és a bírálati lap a MAB honlapján olvasható.)
A távoktatási képzések (bachelor alapszak indítás) sajátos akkreditációs minimumkövetelményei
Távoktatási képzések esetén az általános akkreditációs minimumkövetelményein
kívül további a sajátos információtechnológiai és kommunikációs infrastruktúrára
és taneszközökre, az ismeretátadási-tanulási módszerekre és a tudásellenırzésre
vonatkozó speciális követelményeknek is teljesülnie kell.
Bevezetés
Távoktatási tagozaton képzés minden tudományágban folytatható, ha az ismeretanyag távoktatási formában történı átadása mind az elméleti, mind a gyakorlati
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képzés során megvalósítható, és biztosítja az ismeretelsajátítást, a képességek fejlesztését, valamint a kompetencia építés gyakorlatát. A képzés során biztosítani kell
azt, hogy a hagyományos oktatási formákkal azonos értékő (minıségő) diploma
kerüljön kiadásra.
A szemléletükben hallgató központú távoktatást folytató intézmények a rendszerszervezés szabályainak megfelelıen mőködnek.
1. A távoktatási szervezeti egység általános követelményei
a) Korszerő logisztikai és oktatástechnológiai módszerek alkalmazása. A gyakorlatban meglévı irányzatok közül bármelyiket követheti az intézmény, az
akkreditációs rendszerben egyik irányzat sem kap preferálást. Meg kell határozni, hogy a képzés folyamatában az egyes modulok tartalmának elsajátítása
mennyi egyéni tanulási idıt, konzultációt stb. igényel.
b) A hallgatók számára a teljes képzési idıre vonatkozó tanulmányi tájékoztatót
kell kiadni, amelyet a félévenkénti részletes tanulási útmutatók egészítenek ki.
Ismertetni kell a kötelezıen és a választhatóan rendelkezésre álló médiumokat
(nyomtatott, elektronikus, stb.).
c) Azért, hogy a tananyag önálló elsajátítása megfelelıen legyen támogatva, biztosítani kell a folyamatos és színvonalas tananyagellátást, a tananyagokhoz való hozzáférést, valamint a konzultációs lehetıségeket.
2. A (nyomtatott és/vagy elektronikus) tananyagcsomagokkal szemben támasztott követelmények
a) A tananyagcsomagok legyenek összhangban a képzés céljával, a tantervvel és a
tantárgyi leírásokkal.
b) A tananyag tartalma, szerkezete és nyelvezete legyen alkalmas az ismeretek
egyéni elsajátítására.
c) A tanulási útmutatóknak konkrét javaslatokat kell tartalmazniuk a hallgatók
tanulási stratégiájára vonatkozóan, megkönnyítendı az egyéni tanulási folyamat és az önellenırzés megszervezését.
d) A tananyagokat a könnyebb megértés és a folyamatos önellenırzés érdekében
egészítsék ki nyomtatott és/vagy elektronikus segédletek.
3.
a)
•
•

Az ellenırzés – értékelés követelményrendszere
E rendszer:
képezze a teljes tananyagcsomag szerves részét,
alkalmazkodjon az egyéni tanulás módszeréhez (önellenırzés, konzultáció,
informatikai alapon történı kapcsolattartás, évközi beszámoló, vizsga).
b) Záróvizsgára csakis az intézmény székhelyén kerüljön sor, és a záróvizsga
bizottságnak legyen külsı, szakmailag elismert tagja.
4.
Konzultáció
A konzultáció
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• legyen a távoktatás szerves része, segítse elı a távoktatási tananyag hatékony
elsajátítását.
• elıadással nem helyettesíthetı.
• biztosítása minden intézmény számára kötelezı,
• során az infokommunikációs infrastruktúra használatát is biztosítani kell.
• hatékonyságának javítása érdekében az intézmény konzultációs központot
hozhat létre.
5. Személyi feltételek
A szakfelelıs, szakirány-felelıs, törzstantárgy felelıs oktatókra vonatkozó követelményeket „Az alapszakok (bachelor) indításának akkreditációs minimumkövetelményei” c. fejezet tartalmazza. Ugyanakkor a távoktatási képzésben a speciális
feladatok ellátásához további személyi hátteret is biztosítani kell. Az ilyen jellegő
feladatokat ellátókkal szemben támasztott követelmények:
a) Tananyagfelelıs:
• Teljes- vagy részmunkaidıben foglalkoztatott,
• Hitelt érdemlıen igazolnia kell, hogy részt vett távoktatási tagozaton történı
közremőködéshez szükséges speciális képzésben.
b) Tutorok irányítója:
• Teljes munkaidıben foglalkoztatott,
• Távoktatási tapasztalattal kell rendelkeznie.
c) Tutor:
• Egy tutorhoz egyidejőleg (egy szemeszterben) legfeljebb 50 hallgató és legfeljebb 3 tantárgy gondozása tartozhat.
6. Infrastrukturális feltételek
a) A távoktatásban kiemelt jelentıségő a hatékony egyéni tanulást, az intézmény
és a hallgató közötti folyamatos kapcsolattartást biztosító távoktatási keretrendszer megléte.
b) A tananyag folyamatos korszerősítéséhez tananyagfejlesztı hátteret kell biztosítani.
c) Az intézmény székhelyétıl földrajzilag elkülönült konzultációs központ(ok)nak megfelelı informatikai háttérrel, szakkönyvállománnyal és a gyakorlati oktatás számára gyakorló hellyel kell rendelkeznie.
A rendelkezésre álló tananyaggal a keretrendszert fel kell tölteni.
A használt fogalmak értelmezése:
Konzultáció Olyan módszer, amely elıkészíti, illetve segíti a hallgatók önálló
tanulását, és a tananyag elsajátításával kapcsolatos egyéni problémáinak tisztázását. Megkülönböztetünk bevezetı, eligazító, a tanulmányi idı alatt rendszeresen tartott, összefoglaló (pl. vizsga elıkészítı) konzultációt.
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Tananyagfelelıs
Tananyagcsomag

Tanulmányi
útmutató
Tanulási
útmutató

Távoktatás

Távoktatási
segédlet
Távoktatási
keretrendszer (képzési
menedzsment rendszer)

Tutor

72

A tananyagfelelıs az intézmény szakmailag kompetens belsı(vezetı)oktatója, aki a távoktatási képzési formához is igazodva
irányítani tudja a tananyagfejlesztést.
Tanulási eszközök egységes egészet alkotó – tárgyiasult vagy/és
virtuális formában megjelentetett – együttese, amelyek a rendszerszervezés és folyamatszervezés követelményeinek megfelelıen
tanítási módszereket is tartalmaznak.
A hallgató számára készül a képzés megkezdésekor. A képzés egészét és részeit összefüggéseiben és célrendszerében bemutató, továbbá a követelményrendszert ismertetı tájékoztató füzet.
A tanuló számára készül. A tantárgy vagy a modul anyagának elsajátítását segíti, tájékoztatást ad a képzés menetérıl, részeirıl és
módszereirıl. Idıbeosztást ajánl, elıírja a feladatok beküldési idıpontját és a konzultációs lehetıségeket, megjelölve azok helyét és
idıpontját. Útmutatást ad a tanulás folyamatos és önálló szervezéséhez és értékeléséhez. Terjedelme változó (1-2 laptól vékony füzetig.)
Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök,
valamint ismeretátadás-tanulási módszerek használatával az oktatóhallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülı képzés, amelynek idıtartamát, az ismeretátadás és a tanulmányok
teljesítése ellenırzésének formáit a hallgatóval kötött – egyéni tanulmányi rendre vonatkozó – megállapodásban a felsıoktatási intézmény határozza meg
A tananyag elsajátítását segítı – nyomtatott vagy multimédiás –
eszközök. Pl.: szöveggyőjtemény, album, szótár, táblázat, filmrészlet, Interneten elérhetı linkek, kísérleti eszközök stb.
A távoktatási keretrendszer (képzésmenedzsment rendszer) a szerver-kliens architektúrában mőködı digitális hálózaton belül szerveralkalmazásként funkcionáló informatikai alkalmazás (szoftver),
melynek feladata az elektronikus távoktatás (e-learning) szervezése,
a képzési folyamat mőködtetése (a képzéseknek, elektronikus tananyagoknak a tanuló számára történı eljuttatása) és mindezek értékelése. A rendszer alkalmazásának középpontjában a hallgató(k)nak
az elektronikus képzéseken - a képzési célok elérése érdekében történı tevékenységének megszervezése és lebonyolítása áll.
A tutor a hallgatók személyes, szakmai tanácsadója, irányítója egy
adott tananyag/modul önálló tanulással történı elsajátításában. Gépi
vagy személyes megjelenéső „partner” a tanulásban, akivel a hallgató párbeszédet folytathat, vitatkozhat. A hallgatók segítése részben
elıre megtervezett módon és idıpontokban (személyesen, telefonon) történik, részben pedig folyamatos e-mail-es és/vagy fórumos
kapcsolattartás keretében valósul meg. Mindkettıt a tutor látja el.
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Egyik kapcsolattartási forma sem privilegizált!
Oktatástech- Az oktatástechnológia magában foglalja:
nológia
• a tanítási-tanulási folyamat hatékony megtervezését és irányítását;
• a képzési cél megvalósításához és a tartalomhoz legmegfelelıbb
módszerek, eszközök kiválasztását;
• az audiovizuális, elektronikus információhordozók kutatását,
fejlesztését, megvalósítását;
• az eredmények diagnosztizálását és értékelését.

Hit- és vallástudományok szakbizottság alapszakokkal szemben támasztott
speciális akkreditációs követelményei
Nem kötelezı, de szükségesnek látszik a területen a kétciklusú képzés. Az amúgy
megengedı rendszert szőkítik az elıterjesztésre került, a szakbizottság által meghatározott minimumkövetelmények, amelyek a MAB honlapján is olvashatók.
2005/3/V/3. számú MAB határozat (2005.04.01.)
A plénum egyhangúlag elfogadta Hit- és vallástudományok szakbizottsága által
alapszakokra meghatározott speciális akkreditációs minimumkövetelményeit:
Személyi feltételek
Alapszak jellemzı
Követelmény
A
szak
tanterve
által
meghatározott
törzstantárgyak elıadásaiA szakon oktatók munkaviszo- nak min. 75%-át az intézményben teljes munkaidıben1 foglalkoztatott oktatók tartsák meg.
nya
A nem kifejezetten alapozó és elméleti tantárgyak oktatásában
megfelelı szakmai, tervezési, stb. gyakorlattal, mesterségbeli
tudással rendelkezık vegyenek részt. A gyakorlati foglalkozásokat legalább 50%-ban teljes munkaidıben foglalkoztatott
munkatársak tartsák meg2.

1

Az akkreditációs követelményrendszer szempontjából egy személy egyidejőleg legfeljebb két intézményben vehetı tekintetbe teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatóként.
2
A gyakorló iskolákban tartott foglalkozások tekintetében az illetékes tudományági bizottság ítéli
meg a megfelelést. Azon képzési területen, ahol külsı intézményben folytatott gyakorlatot, terepgyakorlatot stb. ír elı a képzési és kimeneti követelmény, ott az oktatók munkaviszonyára az 50 %-os
korlát nem alkalmazandó.

73

Akkreditáció Magyarországon 15

Alapszak jellemzı
Követelmény
a) Teljes munkaidıben foglalkoztatott vezetı oktató1, de ha a
Szakfelelıs
fenti feltételek nem teljesíthetık, akkor lehet szakmailag
kiválóan alkalmas részfoglalkoztatású oktató is
b) Egyidejőleg egy intézményben csak egy alapszakért legyen
felelıs2,3.
c) A szak legalább egy tantárgyának felelıse is legyen.
Szakirányfelelıs Az intézményben teljes munkaidıben foglalkoztatott vezetı
oktató
Törzstantárgyak Vezetı oktatók, akiknek
a) az alapozó és szakmai törzstantárgyak4 esetében:
felelısei
min. 50%-a tudományos fokozattal rendelkezik (vagy
2006. dec. 31-ig min. 20 éves gyakorlattal rendelkezı dr.
univ.), és legalább 2/3-a teljes munkaidıben foglalkoztatott
b) a szakmai törzstantárgyak esetében továbbá:
min. 40%-a igazolt szakmai gyakorlattal és teljesítménnyel
rendelkezik
c) kis létszámú szak esetén legalább 3 törzstantárgyi felelıs
legyen, aki teljes munkaidıben foglalkoztatott vezetı oktató. Ha csak részmunkaidıben foglalkoztatott tantárgyfelelıs van, akkor legyen a tanszéken teljes munkaidejő munkatársa, akinél nem követelmény a tudományos fokozat
megléte.
Egy oktató legfeljebb három törzstantárgy, de maximum 5
tantárgy felelıse lehet. (Több szakon/karon oktatott azonos
tantárgy egynek számít.)
Záróvizsga tan- Vezetı oktatók, akiknek legalább 2/3-a az intézményben teljes
tárgyak felelısei munkaidıben foglalkoztatott.
Kutatás
1. A szak tudományágában legyen országosan elismert tudományos mőhellyel
vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvetı K+F / mővészeti terület.
2. Az oktatók rendszeresen publikáljanak és mutassanak fel tudományos / mérnöki / mővészeti alkotói vagy oktatásfejlesztési eredményt.
1

Egyetemi/fıiskolai tanár, egyetemi/fıiskolai docens, valamint – az akkreditációs szempontok alapján – valamennyi szakterületen, tudományágban a magántanári cím birtokosai, továbbá az MTA
támogatott kutatóhelyeinek tudományos fımunkatársai és tudományos tanácsadói
2
Alapszakra épülı mester szak esetén mind az alapszak, mind a mester szak felelıse lehet ugyanaz a
személy, aki továbbá a hagyományos szakok kifutásáig a jogelıd egyetemi/fıiskolai szak felelıse is
lehet.
3
Tantervileg szorosan kapcsolódó szakok esetén (pl. hittanár és teológia, kántor és liturgiatörténeti
elıadó, stb.) a szakfelelıs lehet ugyanaz a személy.
4
Az alapozó ill. szakmai törzstárgyak csoportját a fıtárgylista alapján az intézmény határozza meg.
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Infrastrukturális feltételek
1. A szakok infrastrukturális alapfeltételeinek folyamatos (idıarányos) biztosítása az alábbiak szerint:
a. a mindenkori hallgatói létszámnak megfelelı elhelyezés (tantermek, laboratóriumok, tanszéki szobák) hallgatók, oktatók és segéderık számára a
képzések igényeinek megfelelıen;
b. a képzés oktatási eszközigénye;
c. a képzést szolgáló szervezeti, hivatali struktúra mőködtetése;
2. Tanszéki, kari vagy intézményi könyvtár, amelyben az illetı tudományág, interdiszciplináris terület legfontosabb folyóiratai megtalálhatók vagy elektronikusan elérhetık. Szakkönyvállománya tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt könyveket.
3. Olyan korszerő szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat megléte, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek.
4. Legyenek meg a diplomamunkák és szakdolgozatok elkészítésének szakmai
(kutatási, tervezési, mérési, stb.) feltételei.
5. A gyakorlati oktatás számára az intézménynek kell biztosítania az infrastrukturális feltételeket, illetve gyakorló helyeket.
Kapacitásvizsgálat
A képzési ág, valamint a szak speciális kívánalmainak megfelelı személyi és tárgyi
feltételek bemutatása, különös tekintettel a tervezett hallgatói létszámra.
Idegennyelvi követelmények
A diploma megszerzéséhez középfokú (A, B vagy C típusú) nyelvvizsga megszerzésének elıírása szükséges.
A használt fogalmak értelmezése
A szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért megbízott, haSzakfelelıs
táskörrel rendelkezı felelıs személy.
Szakon oktatók A szak képzési folyamatában résztvevı, elméleti és gyakorlati
órák oktatói.
Tantárgyfelelıs A szak minden tantárgyához tartozik felelıs, akinek a tantárgy
oktatásának szervezése, a tantárgyfejlesztés, az oktatásában
való részvétel, stb. a feladata.
Teljes munka- Olyan oktatási feladatot ellátó, az intézménnyel határozott vagy
határozatlan idejő munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti
idıben foglaljogviszonyban álló foglalkoztatott, aki az intézmény oktatói
koztatott
követelményrendszerében a munkakörre meghatározott feladatát teljes óraszámban látja el.
Alapozó törzs- A szak tudományos (mővészeti) megalapozását és a szak
szempontjából fontos általános ismereteket tartalmazó, a szak
tantárgy
hallgatói számára kötelezı tantárgy.
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Szakmai törzstantárgy
Tudományos
(mővészeti)
mőhely
Vezetı oktató

A szakon elsajátítandó speciális ismereteket tartalmazó, a szak
hallgatói számára kötelezı tantárgy.
Konkrét kutatási / fejlesztési / alkotói témakörben szakmailag
elismert teljesítményt felmutató munkatársi kör.
Tanár, docens, valamint valamennyi szakterületen, tudományágban a magántanár, továbbá az intézményben foglalkoztatott
tudományos fımunkatárs és tudományos tanácsadó. Fıiskolák
esetében vezetı oktatónak számít a tudományos fokozattal
rendelkezı fıiskolai adjunktus is.

A bölcsész alapszakok létesítésére vonatkozó elvek
(Egyeztetés: OM – MAB – bölcsészdékánok képviselıi, 2005. április 27.)

2005/4/II/3.1. számú MAB határozat (2005.04.29.)
A bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapszakok képzési és kimeneti követelményeire vonatkozó véleményezési eljárást felfüggesztı 2005/3/VI.
számú határozat alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság megoldást keresı
egyeztetést kezdeményezett.
Az Oktatási Minisztériummal 2005. április 26-án folytatott megbeszélés alapján a
bölcsészettudományi képzési területen – a többciklusú felsıoktatási képzési
szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott – alapszakokra kidolgozott, a
képzési és kimeneti követelmények elfogadására irányuló kérelmek tekintetében az
Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság képviselıi, a
bölcsészdékánok képviselıivel április 27-én egyeztetve, fontosnak tartják az alábbi
elvek érvényesítését.
1. A bölcsészettudományi képzési területen a rendeletben meghatározottak szerint
– összhangban az Országgyőlésnek benyújtott felsıoktatási törvényjavaslattal –
a felvételi jelentkezés képzési ágra, illetve a modern filológia képzési ágon
belül alapszakra történik.
2. Az egyes alapszakok kimeneti irányultságát – figyelembe véve az alapszak
képzési tartalmát – az alapfokozat megszerzéséhez kapcsolódó szakképzettség
fejezi ki.
2.1. Az oklevélben szereplı szakképzettség megjelölése:
Adott szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröknek (törzsanyag és differenciált szakmai anyag) az alapszakon belül legalább kétharmad arányban való oktatása, valamint akkreditált szakképzettséget
eredményezı és 50 kreditpontnál nagyobb kreditértékő szakirány esetén
a.) modern filológia képzési ágban: az alapszak mellett az oklevél megnevezi az idegennyelvet (pl. germanisztika, német alapszakos bölcsész);
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b.) az ókori és keleti filológia képzési ágban: az oklevél megnevezi az alapszakot és megjelöli a szakirányt (pl. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész asszirológia szakirányon).
2.2. A bölcsészettudományi képzési terület azon alapszakjain, ahol a képzési és
kimeneti követelmények akkreditációja eredményeként a szakon belüli
szakirány nem éri el az 50 kreditpontot, ott az oklevélben az alapszak
nevéhez igazodó, a képzési és kimeneti követelményben engedélyezett
szakképzettség mellett a szakirány zárójelben megjelölhetı. [Pl.
andragógus (személyügyi szervezı szakirányon).]
3. Az adott alapszak képzési és kimeneti követelményeire irányuló kérelem alapján a 2.1. pont szerinti, az oklevélben megjelenı és 50 kreditpontnál nagyobb
kreditértékő szakirány akkreditálására kerül sor. A felsıoktatási intézmények
szakindítási engedély alapján indíthatják az adott szakirányt.
4.
A bölcsészettudományi képzési terület alapszakjain a képzési és kimeneti
követelmények keretei között – a kreditrendszerő képzéshez igazodóan –
kötelezıen választ-ható ismeretkör keretében az alapszakhoz, szakirányhoz
kapcsolódó specializáció alakítható ki. A specializációt a MAB a szakiránnyal
együtt vizsgálja, ha az meghaladja az 50 kreditet.
5. A bölcsészettudományi képzési terület alapszakjain a többciklusú felsıoktatási
képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. (XII. 28.)
Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, más alapszakokon már
engedélyezett képzési és kimeneti követelményekhez hasonlóan – a hallgató választása szerint – lehetıvé kell tenni a második szak ismereteinek felvételi lehetıségét.
A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2005. április 29-ei plénum állásfoglalását
követıen vállalja, hogy az ajánlása alapján kiegészített és benyújtott, az alapszakok
képzési és kimeneti követelményeinek elfogadására irányuló kérelmekrıl 2005.
július 1-jei ülésén állást foglal. A MAB általános ajánlásához tartozik még, hogy a
szaklétesítési kérelmekben a kidolgozók mutassák be az adott szakon szerezhetı
általános és szakspecifikus kompetenciákat, s az elhelyezkedési lehetıségeket.
Jelöljék meg továbbá az Európai Felsıoktatási Térségben az adott szaknak
A bölcsész alapszakok létesítési véleményezésének ütemezése
2005/4/II/3.2. számú MAB határozat (2005.04.29.)
A bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapszakok képzési és kimeneti követelményeire vonatkozó véleményezési eljárást felfüggesztı 2005/3/VI.
számú határozat után az egyeztetések és a véleményezés a következık szerint történt illetve történik:
2005. április 25.
Egyeztetı informális megbeszélés a MAB általános alelnöke és a bölcsész szaklétesítésekben érintett dékánok, szakértık között.
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2005. április 26.
Egyeztetı megbeszélés az OM és a MAB képviselıi között, a létesítési elvek
kialakítása.
2005. április 27.
Egyeztetı megbeszélés az OM, a MAB és a bölcsész dékánok képviselıi között,
a létesítési elvek megerısítése.
2005. április 29.
A MAB plénum ülése, az „Elvek” és az „Ütemezés” véglegesítése.
2005. május 2.-i hét:
A létesítési kérelmeket benyújtók írásbeli tájékoztatása
• az egyeztetések során kialakított „Elvek”-rıl
• a véleményezési ütemezésrıl
• a MAB tudományági bizottsági szakértıi észrevételeirıl
• a május 10-ei egyeztetı értekezlet összehívásáról.
2005. május 10.
12 óra: érintett MAB tudományági bizottsági elnökök egyeztetı megbeszélése
14 óra (PH földszinti konferenciaterem):
Egyeztetı megbeszélés a létesítési kérelmek kidolgozói (ELTE, továbbá a szakos koordinátorok) és a MAB képviselıi (elnök, általános alelnök, érintett tudományági bizottsági elnökök, titkárság) között.
2005. május 30.
Kiegészített szaklétesítési kérelmek benyújtása a MAB-hoz.
2005. június 6-ai hét:
Tudományági bizottsági véleményezések
2005. június 17.
MAB elnökségi értekezlet
2005. július 1.
MAB plénumülés, határozathozatal a szaklétesítési kérelmek ügyében
2005. július 4.-i hét
A benyújtó intézmények és az OM írásbeli értesítése a MAB határozatokról
A mesterszakok létesítésének akkreditációs követelményei
2005/5/IV/1. számú MAB határozat (2005.05.27.)
1. A mesterképzés létesítése új típusú alapképzési szakra / szakokra / szakok
csoportjára épüljön.
2. A mesterszakon az oklevél megszerzéséhez (az alapképzést is figyelembe
véve) minimálisan 300 kreditnyi tanulmányok teljesítése szükséges.
3. A mesterszak létesítése szakmai és társadalmi szempontból legyen indokolt,
illeszkedjen az alapszak struktúrához, legyen markáns eltérése a többi szaktól,
s átfogó ismereteket nyújtson.
4. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiben szerepeljenek a képzés
során elsajátítandó, illetve elmélyítendı általános és szakmai kompetenciák.
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5.

A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák a doktori
képzésre történı elıkészítést, az ehhez szükséges kutatói és tárgyi igényeket.
6. A mesterszakon az oklevélbe bekerülı szakképzettséget adó szakirányhoz
min 30 kreditpont legyen hozzárendelve.
7. A mesterszak és a szakképzettség megnevezése legyen összhangban.
8. A mesterszak elıtanulmányi feltételei, általános megalapozása, releváns
ismeretkörei valamint képzési és kimeneti követelményei biztosítsák a korábbi egyetemi végzettségnek való megfelelést.
9. A képzés célja legyen szakmailag indokolt és megvalósítható, a megszerezhetı szakképzettség legyen a munkaerıpiac számára elfogadható.
10. A mesterszak illeszkedjék a mesterképzések Európában kialakult rendszeréhez, nemzetközileg legyen versenyképes. Ugyanakkor ırizze meg a magyar
egyetemi képzés értékeit.
11. A mesterszak tartalmazzon az alapszakokon szerzetteket bıvítı gazdasági,
menedzsment ismereteket is.
12. A mesterszaknak biztosítania kell a kiemelkedıen teljesítı hallgatók megfelelı elımeneteli lehetıségét, a tehetséggondozást.
Mesterszakok létesítése és indítása
2005/5/IV/2. számú MAB határozat (2005.05.27.)
Útmutató a mesterszakok létesítésére irányuló kérelmek összeállításához
2005/5/IV/3. számú MAB határozat (2005.05.27.)
Mesterszakok képzési és kimeneti követelményeinek bírálati lapja
2005/5/IV/4. számú MAB határozat (2005.05.27.)
Mesterképzések létesítési és indítási kérelmeinek véleményezési eljárása
A testület mesterszakokra vonatkozó fenti határozatai a MAB honlapján olvashatóak.
Lebonyolítási javaslat a mesterszakok létesítésére és indítására
2005/5/IV/5. számú MAB határozat (2005.05.27.)
1. A mesterszakokra (MSc, MA) vonatkozó képzési és kimeneti követelmény
(KKK) tervezetek kidolgozása
1.1. Az egyes képzési területek mesterszakjainak KKK tervezeteit a Felsıoktatási
Konferenciák Szakbizottságai (a továbbiakban Szakbizottságok) dolgozzák
ki. A KKK elvárt formátumát a szaklétesítési útmutató III. fejezete tartalmazza.
1.2. A mesterszakok esetében nem várható el számszerősíthetı szaktávolság,
ugyanakkor gátat kell vetni a mesterszakok elburjánzásának és az eltérıen
elnevezett, de nagyrészt azonos tartalmú szakok kialakulásának. Az egyes
szakokon a képzés céljának és tartalmának, az elsajátítható kompetenciáknak
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markánsan, képzési áganként eltérı módon különbözniük kell. A MAB a
mesterszakok létesítési követelményei között ezen elvárásokra ki fog térni.
2. A kidolgozott KKK tervezetek szakmai vitája
2.1. Az egyes képzési területeken kidolgozott KKK tervezeteket a képzésben érdekelt intézmények (alapképzési és/vagy egyetemi képzési jogosítvánnyal
rendelkezı intézmények) illetékes karainak képviselıi és a felhasználói szférát reprezentáló szakmai szervezetek képviselıi megvitatják. A szakmai fórumot a Konferenciák szakbizottságai szervezik meg. A vitára a szakbizottságok vezetıi a képzésben érdekelt felsıoktatási intézmények (alapképzési
jogosítvánnyal rendelkezı intézmények) dékánjaihoz / fıigazgatóihoz írt levélben kérik az illetékes karok megbízott képviselıinek megjelenését. A
szakmai vitára meg kell hívni a felhasználói szférát reprezentáló szakmai
szervezetek képviselıit is. A szakmai fórum törekedjék a KKK tervezetek
konszenzusos elfogadására. Történjék meg a szakmai fórum dokumentálása.
A szakmai fórum eredményeként kialakult állásponto(ka)t, s a résztvevık
listáját (jelenléti ív) a szaklétesítési kérelmekhez mellékelni kell.
3. Szakterületenként a szaklétesítési kérelmek benyújtása, véleményezése, elfogadása és közzététele
3.1. Az akkreditációs beadványt a szakmai vitán résztvevı felsıoktatási intézmények megbízásából a képzésben érdekelt valamelyik egyetem vagy a felsıoktatási intézmények egy csoportja nyújtja be az OM-nek és a MAB Titkárságnak. A benyújtáshoz mellékelni kell a benyújtó intézmény(ek) intézményi
tanácsainak támogató állásfoglalását és a szakmai egyeztetés jegyzıkönyvét
is.
3.2. A beküldendı, valamely szakterületre vonatkozó mesterszak létesítési
akkreditációs beadvány formátumát a MAB honlapján elérhetı Útmutató tartalmazza.
3.3. A szakterületenként beérkezett szaklétesítési akkreditációs beadványokat az
OM formailag ellenırzi, és véleményezésre felkéri a MAB-ot.
3.4. A szaklétesítési akkreditációs beadványokat a MAB az akkreditációs követelményekben megadott kritériumok alapján véleményezi, és állásfoglalását
megküldi az OM számára.
4.
A szakindítási kérelmek benyújtása
4.1. A MAB a mesterképzési (MSc, MA) szakok indítására vonatkozó követelményrendszert, útmutatót és eljárási rendet kidolgozza és közzéteszi honlapján.
4.2. A mesterszakot indítani kívánó felsıoktatási intézmények szakindítási kérelmeiket az érvényes szabályok szerint nyújthatják be az OM-nek, majd a
MAB-nak.
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A pszichológia szakon ’kiválósági hely’ címre érkezett pályázatok értékelı eljárásáról és az értékelés eredményérıl
2005/6/V. számú MAB határozat (2005.07.01.)
A pályázó két intézmény (DE, ELTE) egyikének sem ítéli oda a MAB a kiválósági
hely címet, mivel az értékelési skálán egyikük sem érte el a 75%-ot, azaz a minimálisan szükséges 37,5 pontot.
1. A ’kiválósági hely’ cím elnyerésére benyújtott pályázatokat elbíráló ad hoc
bizottság a beérkezett két pályázat elbírálására többszörös, kölcsönös egyeztetés
után, a MAB erre vonatkozó eljárásrendjét és az alapképzések párhuzamos értékelésére vonatkozó szempontjait figyelembe véve skálán próbálta elhelyezni a
pályázati anyagokból nyerhetı információkat. A pályázati anyagok megismerése elıtt megállapodtak abban, hogy a – végül is – max. 40 pontos skálán a 75%os teljesítmény feletti eredményt fogják olyannak értékelni, amely a ’kiválósági
hely’ címet megpályázhatja.
2. Pályázat a DE és az ELTE érdekelt intézeteibıl érkezett. A kialakított skálák
mentén a DE 28.28, az ELTE 26.47 pontot ért el.
3. A ’kiválósági hely’ cím odaítélését egyiknek sem javasolja a bizottság. Ugyanakkor kifejezetten jónak ítélik mindkét helyen a Szociálpszichológia képzését.
Javaslat: az értékeléssel együtt a szempontrendszert is ismertesse meg a MAB a
pályázókkal.
Melléklet: Pléh Csaba jelentése:
PSZICHOLÓGIA KÉPZÉS KIVÁLÓSÁGI HELYEINEK MEGITÉLÉSE
Összegzés a nemzetközi bizottság munkája alapján.
1. Általános megjegyzések
1.1. Eljárási kérdések
1.1.1 A javasolt módszer figyelembe veszi, s konkretizálja a MAB eljárási javaslatát s a múlt évben a pszichológia szakok párhuzamos megítélése során megvolt elızetes szempontokat. Ugyanakkor a képesítési követelményeknek
megfelelést nem tartottuk szerencsésnek felvenni, hiszen a magának az
akkreditációnak a minimumkövetelménye a kiválósághoz csupán conditio
sine qua non.
1.1.2 Fıiskolai javaslattal nem számolunk, csupán egyetemi szakok részdiszciplínáival és doktori iskolákkal. A felhasznált szempontok igyekeztek a bemeneti szempontok mellett a kimenetre is tekintettel lenni, de eben korlátozott,
hogy a magyar egyetemek például nem készítenek statisztikákat a végzettek
sorsáról.
1.1.3 A felhasznált módszer lényege mindegyik felterjesztett szakág megítélése
volt az oktatás-kutatás kettısségének megfelelıen 5-5 szempont pontozó
használatával. A szempontrendszert még a konkrét pályázatok megismerése
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elıtt készítettük el, s ezek kézhezvétele után sem módosítottuk. Kicsiny csapatunk többszöri ’iterációval’ alakította ki a szempontrendszert. Természetesen minden ilyen eljárás hátulütıje a szempontok azonos súlya. Nehéz most
elıre segíteni ezen.
1.1.4 Mivel itt egy már lezajlott értékelést követı kiválósági minısítésrıl van szó,
fontos, hogy ne relativizálódjon a megítélés. (A MAB véleménye szerint a
pontozásra egyébként csak akkor van szükség, ha azonos részterületen van
több pályázó, mi mégis mindenütt megtettük.)
A relativizálás elkerülésére minimum küszöböt állapítottunk meg, ami a 75 %-os
teljesítményt jelenti. Az összpontszámban ez 37.5 pont átlagot jelent.
Az egymástól függetlenül végzett megítélések eredményeit átlagoltuk.
2. A felhasznált megítélési szempontok
Ahol nem magyarázzuk, ott nyitott skáláról van szó, ahol magyarázat is szerepel,
ott kvázi objektívrıl. A lábjegyzetek magyarázatok belsı használatra, arra nézve,
hogy a szempontok nem alkalmiak.
A. OKTATÁS
Szempont
1. Oktatói
kompetenciák
s ottlét
Itt összegzıdnek a pontok,
így a max 5
2. Tananyag
Utalások
minek alapján lehet
magas pont
3. Számonkérés

1
40%
oktató
minısített * 1
pont

2
Fıállású
helyben lakó
70 %
1 pont

3
MTA doktorok a programban
max 2

Rendezett
tematikák
mindenbıl

Egyes
tágyakban
nemzetközi
irodalom

4
Akadémikus, ha van
1 pont

Sok idegennyelvő irodalom az
utóbbi 5
évbıl
Rendezett
Világos évSzigorlaton
követelmény közi követel- egyéni
mények
anyag
Néhány Sok van, de Legalább egy Sok külföl4. Speciális
nincsen
specializációt di irodaórakínálat s van
specializáci- körvonalaz
lommal, 2-3
színvonal,
ós magva
irányzat
ezek csak utalások az ötfokú skálára
Hazai, rend- Hazai, világos Külföldiek
5. Vendégszeresen
témasúlypont- néha
oktatók
tal

* ez fura, alacsony, de a javasolt törvényben 1/3-nál lesz már kutatóegyetem
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5

Saját, komoly
tankönyvek,
web-en található tananyagok
Színvonalas
dolgozatok
Sok külföldi
irodalommal,
legalább négy
féle trend

Külföldiek
rendszeresen
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B. KUTATÁS
Szempont
1
Min 2
1. Kutatási
kutatási
témák
téma
2. Közlemények fıállásúakra átszámítva***
3. Külföldi
aktivitás

Évente 2
tud. közl.

2
Pályázat**is
van hozzá

3
Legalább 3
pályázat

Évente 4 tud
közl.

2 éven belül 2 évente 1
vannak
külföldi
könyvek

Néha van Évente 1
Van nemzetkonferen- meghívás,
közi szerzıcia
konferendéses kapcsocia/fı
lat
Házi szeminá- Kis hazai
4. Tud. renriumok
konferencidezvény
ák
Diák publi5. Diák kuta- Volt 1-3 3 Legalább 4
év alatt
1-3 3.év alatt kációk rentás
des lapban
OTDK illetve
PhD munkák

4
Nemzetközi pályázat
is

5
Több, eltérı nemzetközi pályázat
Évente 1
külföldi
közlemény

Diákok
mennek
külföldre

Tartós, min
3 éves
nemzetközi
kutatás
Nagy hazai, Nagy nemkis nemzetközi
zetközi
Diák publikáció külföldön

** pályázaton itt elnyert pályázat értendı
*** Ez személyekre van értve, egy-egy ember–fıállásúra átszámítva. Mindenkinek a LEGJOBB ÉVÉT venni az ötbıl, tehát 5 ponthoz 10 nemzetközi közlemény kell egy 10 fıs
egységben.
A késıbbi értékelésekre nézve, a tanszéket idıközben elhagyó oktatók publikációi nem
számítanak, az új oktatók elıélete viszont igen.

4. Javaslat
4.1. Egyik pályázatnak sem javasoljuk a kiválósági cím odaítélését.
4.2. Ugyanakkor a DE és az ELTE szociálpszichológia képzését jónak tartjuk.
4.3. Helyes lenne, ha a szempontrendszerrel mindegyik képzıhely megismerkedne. Ez orientálhatja ıket további munkájukban.
Budapest, 2005. május. 20.
Pléh Csaba, az alkalmi bizottság vezetıje
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Az Andrássy Egyetem akkreditációs határidejének meghosszabbítása
2005/6/VI. számú MAB határozat (2005.07.01.)
A MAB 2003/4/III/1. sz. határozata értelmében az Andrássy Gyula Német Nyelvő
Egyetem feltételesen akkreditált. Az akkreditáció határideje 2005. június 30. Az
Egyetem további akkreditációját illetı határozatát a MAB a 2005. februárban megkezdett, az ACQUIN-al közösen lefolytatott akkreditációs értékelés lezártával hozza meg. E határozat meghozataláig az Egyetemet és azok képzéseit a MAB akkreditáltnak tekinti.
Az Informatika bizottság informatika jellegő szakirányokra
vonatkozó állásfoglalása
2005/6/VIII/1. számú MAB határozat (2005.07.01.)
Az Informatika bizottság a plénum által is támogatott alábbi elvi állásfoglalást
fogalmazta meg a "valamilyen informatika" szakirányon folyó képzéseket illetıen:
A bizottság a nem az informatika képzési területhez tartozó szakokon különféle
informatika szakirányon képzést csak abban az esetben támogat, ha a szakirány informatika specifikus ismeretanyag elsajátítására és megnevezésére
irányul. A szakirány megnevezése tükrözze a képzés speciális informatika tartalmát.
Informatika specifikus szakterületek:
• diszkrét matematika,
• numerikus módszerek,
• számításelmélet,
• algoritmus- és bonyolultságelmélet,
• adatstruktúrák,
• programozási nyelvek,
• strukturált programozás,
• adatbázis-kezelés,
• operációs rendszerek,
• szoftvertechnológia,
• számítógép-architektúrák,
• számítógépes és távközlı hálózatok,
• számítógépes grafika és képfeldolgozás,
• adatbiztonság, információ- és kódelmélet,
• megbízhatóság,
• mesterséges intelligencia.
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Zalai Ernı:
Kiegészítések a gazdasági szakindítások véleményezési eljárásához
Választott mottónk: „A feladatunk, hogy megtegyük azt, amirıl tudjuk, hogy meg
kell tennünk. Mindazonáltal ki fog derülni, hogy nem tudunk minden csoport és
minden egyén kedvére tenni. Lesznek, akik nem fogadják el döntéseinket. ... İk
azt fogják mondani, hogy nem jártunk el velük szemben méltányosan, igazságosan. Ám egy bizonyos ponton egy demokratikus társadalomnak meg kell találnia
azokat a vezetıket, akik vállalják a cselekvést az ország, és annak minden lakója érdekében. Ehhez bátorság kell. Bátorság kell majd ahhoz, hogy kimondják:
meghallgatták az érveket, és elegendı információ áll rendelkezésükre, eleget
tudnak ahhoz, hogy becsületes, alapos döntést hozzanak. Akikben megvan ez a
bátorság, elnyerik választóik megbecsülését. Lehet, hogy ez éppen a radioaktív
hulladékok végleges elhelyezése során következik be.”
A. David Rossin, az Amerikai Nukleáris Társaság volt elnöke
A KK követelmények rosszul vizsgáztak: egyrészt túl általánosak, másrészt nehezen számon kérhetık voltak. Ezért a szakértık is, a GMB is, globálisan értékelte a
pályázatokat.
MAB szakindítási követelmények: valamivel jobbak és hasznosabbak voltak. Kisebb bizonytalanság van és volt a törzstárgyak értelmezése körül. A társadalomtudományi ill. készségfejlesztı tantárgyak esetében ezért nem voltunk merevek. A
szakmai törzstárgyak esetében viszont fontosnak tekintettük, hogy a szakmai tevékenység összhangban legyen a gondozott tantárggyal. (PhD és szakmai megfelelés
valójában többet ér, mint a vezetıoktatói beosztás!) Nem volt könnyő, és nem értelmezte mindenki egyformán a szakmai gyakorlat követelményét. A tudományos
kutatási háttér megléte esetenként túlértékelt a BA szinten, de azért kell lennie,
elsısorban alkalmazott kutatásnak.
A szakértıi vélemények:
− 14 szakbizottsági tag és 21 külsı szakember értékelte elızetesen a 103 pályázatot
− az egységesség nyilván nem lehetett tökéletes, bár kiegészítı útmutatókkal
(köztük pontozási sémákkal) igyekeztünk orientálni a szakértıket;
− ellenırizendınek tartottuk:
a) a kritikai észrevételek helytállóságát és súlyát;
b) a bírálat tartalmasságát, színvonalát és objektivitását.
A szakértık véleményét ezzel együtt alapvetıen tiszteletben tartottuk:
egybehangzó javaslatokat csak rendkívül indokolt esetben, ezt hangsúlyozom, tehát
nyilvánvaló tévedés, elfogult vélemény esetén bíráltuk volna felül (ilyen nem volt).
Eltérı javaslatok esetén részben harmadik szakértı véleményét kértük, részben
magunk alaposabban megvizsgáltuk az érintett pályázatot (27 ilyen volt, ebbıl 12
támogatási, 15 nem támogatási döntés született).
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A pontozás: csak orientál, nem abszolút, csak relatív, az összesített pontszámot
sokan átlagként és nem globális értékelésként fogták fel.
Szakirányok: sok bizonytalanság volt körülöttük, pl. akkreditálandók vagy nem,
végül is: az OM-mel megállapodva nem akkreditáltunk, csak nyilatkoztunk arról,
hogy javasoljuk vagy sem, s véleményeztük az elnevezéseket, de csak a támogatott
pályázatok esetében.
+30 kp-os szakmai gyakorlat: A meghirdetett elveinknek megfelelıen értékeltük
ıket, majd a kormányrendelet vagy más fogja szabályozni (ceterum censeo: nonszensz!!! - ZE).
Kihelyezett, esti-levelezı tagozat: csak a telephelyen folyó nappali képzést véleményeztük, ill. olyan kihelyezett intézményt, amely esetében megadták a személyi
feltételeket (ld. BGF).
A követett alapelv: politikai semlegesség minden tekintetben!!
Csak a szakmai és a minıségi követelményeket tartottuk szem elıtt az értékelésnél,
nem vettünk figyelembe regionális vagy más oktatáspolitikai, még kevésbé pártpolitikai szempontokat.
A követett menetrend: fokozatos megközelítés
− szakértıi vélemények összegyőjtése;
− elızetes referáló személyek kijelölése, a bírálatok és pályázatok áttekintése;
− kétnapos (szponzorált) kihelyezett ülés: elsı nap – elıkészítés, referáló albizottságok ülése; második nap – teljes bizottsági ülés és szavazás;
− a plénum elıterjesztések szövegének véglegesítése.
A szavazások eredményei: A módszeres megközelítésnek és a kétnapos ülésnek
köszönhetıen a Szakbizottság megjelent 13 szavazó tagja alapvetıen konszenzusra
jutott a pályázatok megítélése tekintetében. Ezt világosan igazolja a titkos szavazás
végeredménye: mindössze négy pályázat esetén nem volt elsöprı fölényben a végsı döntés (3-nál több eltérı szavazat), három esetben 4, egy esetben 5 ellenszavazattal).
Összefoglaló táblázatok az eredményekrıl:
Pályázatok intézménytípusok szerint

Egyetem
Fıiskola
uez. GM szak
nélkül
Új intézmény*
Összesen
*Wekerle

86

Intézmények
száma
11
22

Pályázatok
száma
51
49

40
31

Nem javasoltak
11
18

Nem javasolt (%)
22%
37%

Javasoltak

22

32

24

8

25%

1
34

3
103

0
71

3
32

100%
31%
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Pályázatok alapszakok szerint

Alkalmazott közg.tan
Gazdaságelemzés
Közszolgálati*
Közgazdasági ág
Gazd. és menedzsm.
Pénzügy és számvitel
Keresk. és markting*
Emberi erıforrás
Nemzetközi gazdálk.*
Turizmus és vendégl.
Üzleti ág
Összesen
*Wekerle nélkül

Pályázat összesen*
Nem támogatott*
Egyetem Fıiskola Összesen Egyetem Fıiskola Összesen
5
0
1
0
5
1
2
0
0
0
2
0
4
3
0
2
7
2
11
3
14
1
2
3
11
17
1
10
28
11
7
7
1
1
14
2
9
4
2
0
13
2
5
5
1
2
10
3
4
7
2
2
11
4
4
6
3
1
10
4
40
46
86
10
16
26
51
49
100
11
18
29

Rövid magyarázat a gazdálkodási és menedzsment alapszak magas elutasítási arányához: a szak, célkitőzése szerint, a többi üzleti szakkal szemben, viszonylag széles szakmai körben nyújt, közgazdaságtannal és módszertannal erısebben megalapozott, átfogó és alapos gazdálkodási ismereteket. Ennek ellenére sok olyan intézmény nyújtott be pályázatot erre a szakra is, amely nem rendelkezik a speciális
szakoknál magasabb és szélesebb kört felölelı szakmai követelményeknek megfelelı oktatókkal.
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Mőködési határozatok
Javaslat az intézményi-, ill. párhuzamos akkreditáció eljárási rendjének módosítására (A vastag-dılt szöveg a javasolt kiegészítés)
2005/7/VI/1. sz. MAB határozat (2005.09.30.)
Intézményi akkreditációs eljárás esetén az LB jelentését az intézmény által mővelt tudományágak szerint illetékes plénumtagokból álló „ad hoc kollégium”
véleményezi. Ha a vizsgált intézményben folyik doktori képzés is, akkor az ad hoc
kollégium munkájában részt vesz a Doktori bizottság legalább egy tagja. E tag(ok)
feladata az LB jelentés doktori képzésre vonatkozó részének referálása.
Az LB jelentést véleményezı ad hoc kollégium kikérheti az illetékes tudományági bizottságok, illetve a Doktori bizottság állásfoglalását. Az ad hoc kollégium az LB jelentését esetleges módosításokkal vagy elfogadja, vagy (további
vizsgálatot elrendelve) elutasítja. A kollégium a jóváhagyott akkreditációs
jelentést határozati javaslatként a MAB plénuma elé terjeszti. A plénumvitát
megelızıen az akkreditációs jelentést az intézmény betekintésre megkapja a
MAB elnökétıl, melyhez megjegyzéseket főzhet.
(A 2004/4/II/2. sz. MAB határozatban elfogadott Akkreditációs Útmutató szerinti eljárási rend módosítása – módosítás átvezetve 2005. október 3.)
Szakok párhuzamos akkreditációs eljárása esetén az LB jelentését a vizsgált szak
tudományága szerint illetékes tudományági bizottság véleményezi. A tudományági bizottság a jelentés szakokra vonatkozó részét az esetleges megjegyzéseivel, módosítási javaslataival az illetékes kollégium elé, a doktori iskolák
akkreditációs értékelését tartalmazó részét a Doktori bizottság elé terjeszti. A
vizsgált szakok tudományága szerint illetékes kollégium, illetve a Doktori bizottság
az akkreditációs jelentés vonatkozó részének vitáját követıen terjeszti a jelentését a
MAB plénuma elé. A plénumvitát megelızıen az akkreditációs jelentést az
intézmény betekintésre megkapja a MAB elnökétıl, melyhez megjegyzéseket
főzhet.
1. Javaslat a kiválósági hely cím odaítélési eljárásának módosítására, a
2005/2/VI/1. sz. MAB határozat módosítása
A MAB bírálati eljárása
1.1. Tudományáganként 3-3 tagú bíráló bizottságot jelöl ki a plénum. A bíráló
bizottság elnöke plénumtag. Személyére a plénum adott tudományágat képviselı tagjai közül a MAB elnöke tesz javaslatot. A további tagokra – akik
közül az egyik külföldi – a bizottsági elnökkel egyetértésben a MAB elnöke
tesz javaslatot.
1.2. A pályázott kiválósági hely cím odaítélésének vonatkozásában a 3 tagú bíráló bizottság a benyújtott anyag alapján terjeszti elı az illetékes tudományági
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1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

bizottságnak, az indoklással ellátott javaslatát. Ha doktori iskola pályázik kiválósági hely címre, akkor a javaslatát a Doktori bizottság elé terjeszti.
A javaslat indoklásában be kell mutatni, hogy a vizsgált szak vagy doktori
iskola esetében mely részek, elemek alapján javasolt a kiválósági hely cím
odaítélése.
Az illetékes tudományági bizottság, illetve a Doktori bizottság véleményezi
a bíráló bizottság javaslatát, majd azt az elnökséghez továbbítja. Amennyiben a 3 tagú bíráló bizottság és az illetékes tudományági bizottság állásfoglalása eltér, akkor az ügy elnökség elé kerülése elıtt az illetékes kollégium állásfoglalását is ki kell kérni.
Az elnökség a plénum elé terjesztendı állásfoglalása kialakításához – ha annak szükségét látja – további szakértıi véleményt is kérhet.
Az elnökségi állásfoglalás alapján a MAB elnöke terjeszti a plénum elé a pályázott kiválósági hely cím odaítélésére vonatkozó határozati javaslatot és
annak indoklását.
A pályázott kiválósági hely cím odaítélésére vonatkozóan a plénum dönt.
Intézmények éves jelentéseivel kapcsolatos MAB állásfoglalás

2005/7/VI/3. sz. MAB határozat (2005.09.30.)
Készítse el az intézmény a hatályos törvény vonatkozó pontjában szabályozott
módon az éves jelentését, terjessze azt az intézményi tanács elé, de – eltérıen a
korábbi évek gyakorlatától – az intézményi tanács által jóváhagyott jelentést ne
küldjék el a MAB Titkárságára, hanem csak a jelentés intézményi tanács általi
jóváhagyásáról, a minıségfejlesztési bizottság esetleges intézkedési javaslatairól
adjon az intézmény vezetıje a MAB elnökének szóló írásos tájékoztatást legkésıbb
2006. január 16-ig (a 2005/06-os tanévben a második körös akkreditációs értékelésben sorra kerülı intézmények idei éves jelentését a 2005-ös év ıszén készülı, és
2005. november 30-ig MAB-hoz el-juttatandó önértékelésük értelemszerően tartalmazza). Ugyanakkor kérjük, hogy a MAB – ha annak szükségét látja – a részletes éves jelentésekbe betekintést nyerhessen.
A mesterszakok indítási eljárásához
20005/8/I/3/2. sz. MAB határozat (2005.10.14)
A Magyar Akkreditációs Bizottsághoz több olyan mesterszak indítására vonatkozó
kérelmet nyújtottak be, amely szakok létesítési dokumentumairól még nem született plénum határozat. Mivel ezen szakok létesítésére benyújtott képzési és kimeneti követelmények várhatóan több ponton is változhatnak, ezért
• a benyújtó intézmények a képzési és kimeneti követelményeknek az OM honlapján történı megjelenése után írásban tájékoztassák a MAB-ot arról, hogy a
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már benyújtott szakindítási kérelmüket kívánják-e véleményeztetni, vagy új
szakindítási kérelmet nyújtanak be a MAB-hoz;
• a jövıben a MAB-hoz csak olyan szakok indítására vonatkozó kérelmet lehessen benyújtani, melyeknek hivatalosan elfogadott és minden érdekelt intézmény
számára nyilvános helyen elérhetı képzési és kimeneti követelményei vannak.
Kollégiumi elıterjesztések visszautalása a döntés elıkészítı bizottságokhoz
2005/9/XI/2. sz. MAB határozat (2005.10.14.)
Amennyiben valamely kollégium által elıterjesztett határozati javaslat ügyében a
plénumon vita alakul ki, az ülést levezetı elnök visszautalhatja az ügyet újratárgyalásra a döntés elıkészítı bizottság(ok)hoz.
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Egyéb határozatok
Második körös intézményi akkreditációs értékelések
A MAB idén 5 felsıoktatási intézmény intézményi akkreditációját végezte el, ezek
közül két esetben az akkreditációs jelentésekrıl a decemberi plénumülésen született határozat:
2005/10/III/1. sz. MAB határozat (2005.12.09.)
A Budapesti Mőszaki Fıiskola második akkreditációs értékelése - A minısítések összefoglalása
A MAB plénuma a Budapesti Mőszaki Fıiskola második intézményi akkreditációs
értékelés keretében lefolytatott eljárásának akkreditációs jelentését, benne az alábbi
akkreditációs mi-nısítésekkel alábbi határozatában fogadta el.
Az akkreditációs vizsgálatot lezáró MAB határozat dátuma: 2005. december 9.
A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA, valamint annak karai
• Bánki Donát Gépészmérnöki Fıiskolai Kar
• Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıisk. Kar
• Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar
• Neumann János Informatikai Fıiskolai Kar
• Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki Fıiskolai Kar
akkreditálhatók. Az akkreditáció hatálya: 2013. december 31.
Akkreditálható továbbá az alább (tudományágak szerinti csoportosításban) felsorolt, a vizsgálat idején a Fıiskolán folyó minden hagyományos képzés.
A Fıiskolán folyó képzések akkreditációs minısítése (tudományáganként):
A felsorolt képzések akkreditációs minısítése: A (akkreditálható)
(A vizsgálat idején a Fıiskolán folyó minden hagyományos képzés akkreditálható).
Az akkreditáció határideje: az akkreditáció a szakok kifutásáig érvényes.
(A 2006/2007-es tanévtıl már csak többciklusú képzési rendszerő szakok indíthatók)
VILLAMOSMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK
Villamosmérnök-asszisztens (FSz képzés)
A képzési program OKJ száma: 55 5423 01
Villamosmérnöki (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N6/L8/E8/T8
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
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A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága1: villamosmérnöki,
mőszaki, villamos- és energetikai mérnöki
Számítógéphálózati (szakirányú továbbképzés)
Képzési forma és képzési idı (félévekben): L3
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
Távközléstechnikai (szakirányú továbbképzés)
Képzési forma és képzési idı (félévekben): L3
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 48/2002
GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK
Gépipari mérnök-asszisztens (FSz képzés)
A képzési program OKJ száma: 55 5442 01
Gépészmérnöki (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N6/L8
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: gépészmérnöki, mőszaki,
gé-pész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki
Mőszaki környezeti (szakirányú továbbképzés)
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
Termékfejlesztı (szakirányú továbbképzés)
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK
Mőszaki informatika (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N6/E8
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: mérnök informatikus,
informa-tika, informatikai
Általános informatikus (szakirányú továbbképzés)
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
MULTIDISZCIPLINÁRIS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK
Könnyőipari mérnökasszisztens (FSz képzés)
A képzési program OKJ száma: 55 5411 01
1

A 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
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Biztonságtechnikai (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N7/L8
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: hadbiztonságtechnikai mérnöki, mőszaki, had- és biztonságtechnikai mérnöki

és

Mérnöktanári (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N+2/T+4 (BGK), N6/L+4 (KVK)
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: neveléstudományok
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: Mőszaki szakoktató (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): L6
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 111/1997, 8/1982
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: neveléstudományok
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: mőszaki szakoktató,
mőszaki, mőszaki menedzser, mőszaki szakoktató
Mőszaki menedzser (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N7/L8/T4x3 trim.
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: gazdálkodás- és szervezéstudományok
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: mőszaki menedzser, mőszaki, mőszaki menedzser, mőszaki szakoktató
Könnyőipari mérnöki (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben): N6/L8, T
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: könnyőipari mérnöki,
mőszaki, anyag-, fa- és könnyőipari mérnöki
Biztonságszervezı (szakirányú továbbképzés)
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
GAZDÁLKODÁS- ÉS SZEVEZÉSTUDOMÁNYOK
Informatikus közgazdász (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben):N7
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Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 4/1996
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: gazdálkodási és
menedzsment, gazdaságtudományok, üzleti
Minıségügyi (szakirányú továbbképzés)
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: gépészeti,
multidiszciplináris mőszaki tudományok
Menedzser (szakirányú továbbképzés)
Képesítési követelmény OM rendeletszáma: 8/1999
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: multidiszciplináris
mőszaki tudományok
KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK
Környezetmérnöki (alapképzés)
Képzési szint: fıiskolai
Képzési forma és képzési idı (félévekben):N6
Képesítési követelmény Korm. rend. száma: 157/1996
Ha van más tudományági besorolása, annak megnevezése: multidiszciplináris
mőszaki tudományok
A jogutód alapszak neve, képzési területe, képzési ága: környezetmérnök, mőszaki, bio-, környezet- és vegyészmérnöki
2005/10/III/2. sz. MAB határozat (2005.12.09.)
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézet 2. akkreditációs
értékelése - A minısítések összefoglalása
A Magyar Akkreditációs Bizottság a hatályos felsıoktatási törvény 81.§ (4) és a
122. §-ban: foglaltak értelmében az intézményi akkreditációs eljárása keretében
értékelte a Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézetében folyó
képzés és a tudományos kutatás színvonalát és a vizsgálat eredményeként megállapította, hogy az intézményben folyó képzési és kutatási tevékenysége megfelel a
hatályos Ftv. követelményrendszerének, továbbá azoknak a minıségi elvárásoknak,
amelyeket a MAB elvi állásfoglalása fıiskola, illetve a hagyományos képzési rendszerhez tartozó képzések akkreditációjának feltételéül szab.
A MAB plénuma e határozatában fogadta el a Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelıintézete második intézményi akkreditációs értékelés keretében
lefolytatott eljárásának akkreditációs jelentését, benne az alábbi akkreditációs minısítésekkel:
Az akkreditációs eljárási rend értelmében a második intézményi akkreditációs értékelésekrıl szóló akkreditációs jelentéseket a MAB a honlapján közzéteszi.
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Egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok véleményezése
2005-ben 237 egyetemi és fıiskolai pályázat érkezett véleményezésre a MAB-hoz.
2005/2/II/1. számú MAB határozat (2005.02.25.)
MAB SZMSZ-ben az EFT eljárási rend pontosítása
III.1.4. A MAB az illetékes szakbizottság javaslata alapján szakmai véleményt
nyilvánít az intézmény vagy az oktatási miniszter kérésére minden egyetemi vagy
fıiskolai tanári kinevezéssel kapcsolatos pályázatról abban az esetben is, ha az
egyetemi és fıiskolai tanárokra az Ftv-ben megállapított valamely feltétel nem
teljesül, és pótlása nem lehetséges. A vélemény indokolásában a törvényi feltétel
hiányát fel kell tüntetni.
2005/3/II/1. számú MAB határozat (2005.04.01.)
A 213 véleményezett egyetemi és fıiskolai tanári pályázatból 57 pályázó kinevezését nem támogatta a plénum, a többi pályázat esetében pozitív döntést hozott.
Támogatott egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok

Kód
E281E
E296F, E298F
E439E
E436F, E437F, E438F

MAB határozat száma
2005/7/II.
(Fellebbezés után)
2005/9/II/1.

Nem támogatott egyetemi és fıiskolai tanári pályázatok

Kód
E284E, E285E, E280E, E380E, E206E, E205E,
E241E, E242E
E347F, E405F
E234E

MAB határozat száma
2005/7/II.
(Fellebbezés után)
2005/9/II/2.
(Fellebbezés után)

2005-ben az EFT pályázatok statisztikája a következıképpen alakult:
Támogatott
Nem támogatott
Összesen

Egyetemi
113
26
139

Fıiskolai
64
34
98

Összesen
177
60
237

2005. év végén újabb közel 140 egyetemi és 72 fıiskolai tanári pályázat érkezett
véleményezésre a Magyar Akkreditációs Bizottság titkárságára. A pályázati kiírások az Oktatási Közlöny 29.-34. számaiban jelentek meg.

95

Akkreditáció Magyarországon 15

Elıakkreditáció
Intézmény-, illetve karlétesítés
Támogatott állami elismerés iránti kérelem
Kód
Li2

Benyújtó
A kérelem címe
Határozat száma
Közép-európai Egye- magyar állami felsıok2005/2/V/7.
tem (CEU)
tatási
intézményként
történı elismerése

Nem támogatott szakok miatt okafogyottá vált állami elismerés iránti kérelem
Kód
Li4
Li5
(Bs752,
Bs753)

Benyújtó
A kérelem címe
ATALANTA Európai Wekerle Sándor Üzleti
Üzleti Kht.
Fıiskola létesítése
Atalanta Oktatási Kft
Wekerle Sándor Üzleti
Fıiskola állami elismerése

Határozat száma
2005/6/XI/1.
2005/10/VII/6

Külföldi intézmény magyarországi mőködésének engedélyezése
(nem támogatott)
Kód
Lm1

Lm3
Lm6

Lm9

1
2

Benyújtó
Anglia Politechnic
University és a BGF

A kérelem címe
Határozat száma
külföldi intézmény ma2005/1/VII/3.1
gyarországi mőködés
engedélyezése
SZF és a Liverpool
közös képzés engedé2005/2/IX/2/1.2
John Moores University lyezése
SZÁMALK OBS
University of Durham és
2005/7/XI/1.
a SZÁMALK Open Business School, külföldi
intézmény távoktatási
formában való magyarországi mőködésének engedélykérése
Visart Mővészeti Aka- Visart Mővészeti Akadé2005/7/XII/2
démia és az École d’Art mia & École d’Art
Maryse Éloy
Maryse Éloy magyarországi mőködési engedélyt
kér

OM 8 évre szóló engedélyt adott a közös képzésre: 2005. OK 33. szám
OM 8 évre szóló engedélyt adott a közös képzésre: 2005. OK 33. szám
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Támogatott karlétesítési kérelmek
Kód
Lk3

Benyújtó
BCE

Lk4
Lk5
Lk6

DE
ME
PTE

A kérelem tárgya
Határozatsz.
Államigazgatási Egyetemi Kar létesí2005/5/X.
tése (fıiskolai kar egyetemi karrá alakulása) Közigazgatástudományi Kar
vagy Közigazgatási Kar néven támogatja a MAB
Népegészségügyi Kar létesítése
2005/6/XI/2.
Egészségügyi Fıiskolai Kar létesítése
2005/7/XII/1
Egészségtudományi Kar létesítése
2005/10/VII/5

Doktori iskolák
Elıakkreditált doktori iskolák
Kód

Intézmény
D165 CEU
D167 CEU
D170 SZE

D172 PTE
D174 PTE
D171 PTE

Tudományág
5.2. Közgazdaságtudományok
6.1. Történelemtudományok
2.11. Multidiszciplináris mőszaki tudományok (2.1. Építımérnöki
tudományok, 2.6. Közlekedéstudmányok, 2.7.
Informatikai tud)
1.2 Fizikai tudományok
5.6. Neveléstudományok
3.3 Egészségtudományok

Vezetı
Earle, John PhD

Határozat
száma
2005/2/IV/2/1.

Klaniczay Gábor DSc

2005/2/IV/2/2.
(2007.06.30-ig)

Keviczky László, egye- 2005/3/IV/1.1.
temi tanár, az MTA
rendes tagja

Dr. Janszky József,
DSc egyetemi tanár
Forray R. Katalin, DSc
egyetemi tanár
Bódis József, DSc
egyetemi tanár

2005/5/III/1.
2005/9/III/1/2.
2005/9/III/2.
(Fellebbezés
elutasított létesítési
kérelem ügyében)

Nem akkreditált doktori iskola
Kód
D168
D171

Intézmény
KRE
PTE

Határozat száma

2005/3/IV/1.2.
2005/3/IV/1.3.
97

Akkreditáció Magyarországon 15

Képesítési követelmények (hagyományos szakok)
Támogatott képesítési követelmények
Kód Benyújtó A kérelem tárgya
k255 SZIE lóegészségügyi szakállatorvos szakirányú
továbbképzési szak
létesítése
k258 PPKE önkormányzati vezetı
szakértı szakirányú
továbbképzési szak
létesítése

k250

CEU

k244

CEU

k247

CEU

k246

CEU

k245

CEU

k263

PTE

98

közgazdaságtan
szakirányú továbbképzési szak létesítése
összehasonlító politikatudomány szakirányú továbbképzési
szak létesítése
nemzetiségi szakértı
szakirányú továbbképzési szak létesítése
emberi jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak
létesítése
Közép-, Kelet- és
Délkelet-Európa
összehasonlító története 1500-2000 szakirányú továbbképzési
szak létesítése
Infokommunikációs
szakjogász szakirányú
továbbképzési szak
létesítése

Tudományág
4.2. Állatorvosi tudományok

Hat. száma
2005/1/VII/1.1

Tudományág: 5.10.
Multidiszciplináris
társadalomtudományok (5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok, 5.4. Szociológiai tudományok
vagy 5.3. Állam- és
jogtudományok vagy
5.8. Politikatud.)
5.2. Közgazdaságtudományok

2005/1/VII/1.2

5.8. Politikatudományok

2005/2/V/2.

5.8. Politikatudományok

2005/2/V/3.

5.3. Állam- és jogtudományok.

2005/2/V/4.

6.1. Történelemtudományok

2005/2/V/5.

2005/2/V/1.

5.3. Állam- és jogtu- 2005/2/VII/2.
dományok
„Kommunikációs szakjogász”
néven
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Kód

BeA kérelem tárgya
nyújtó
k257 SZTE geoarcheológia
szakirányú továbbképzési szak létesítése
k256 ZMNE katonai biztonsági
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei (újratárgyalás)
k266 ZMNE haditudósító szakirányú továbbképzési szak képesítési
követelményei
(újra benyújtott
kérelem)
k267 ELTE roma gyerekek
integrációjának
pedagógiája
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei
k268 LFZE blockflötemővész,
-tanár egyetemi
alapképzési szak
létesítése
k270 SE
gyógyszerbiológiai
szakirányú továbbképzési szak létesítése
k269 PPKE kriminalisztikai
szakjogász szakirányú továbbképzési szak létesítése
k260 SE
lovaskultúra irámód.
nyító szakirányú
továbbképzési szak
létesítése
(lovaskultúra terjesztı szaknéven)

Tudományág

Hat. száma

1.4. Földtudományok

2005/2/VIII/1.

5.9. Hadtudományok

2005/3/VI/2.

5.9. Hadtudományok

2005/3/VI/3.

5.6 Neveléstudományok

2005/3/VI/4.

7.6. Zenemővészet

2005/3/VI/5.

1.7. Multidiszciplináris
természettudományok
és 3.4. Gyógyszertud.

2005/3/VII/1.

5.3. Állam- és jogtudományok

2005/4/V/1.

5.7. Sporttudományok

2005/4/VI.
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Kód

BeA kérelem tárgya
nyújtó
k272 PRTA misszió szakirányú
továbbképzési szak
létesítése (missziós
szaknéven)
k276 KE
baromfitenyésztı
szakirányú továbbképzési szak létesítése
k279 KE
sertéstenyésztı
szakirányú továbbképzési szak létesítése
k282 SZTE természettudományi angol szakfordító szakirányú
továbbképzési szak
létesítése
k277 SZTE piac és közvéle+BGF ménykutató szakirányú továbbképzési szak létesítése
k278 KJF
protokoll-rendezvényszervezı sztk.
szak létesítése
k283 BCE
elektronikai hírközlésmenedzser
szakirányú továbbképzési szak létesítése
k284 BCE
kultúragazdaságtan szakirányú továbbképzési szak létesítése
k275 KE
lótenyésztı szakirányú továbbképzési szak létesítése
k273 PPKE közvetítı
(mediációs) szakirányú továbbképzési szak létesítése
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Tudományág
8. Hittudomány

Hat. száma
2005/5/IX/2.

4.3. Állattenyésztési
tudom.

2005/7/VIII/1.

4.3. Állattenyésztési
tudom.

2005/7/VIII/2.

1.7. Multidiszciplináris
termé-szettud. (fizika,
kémia, biológia) és
6.3.Nyelvtud.

2005/7/VIII/3.

Multidiszciplináris
társadalomtud. (5.4.
Szociológiai tud. és 5.2.
Közgazdaságtud.)
6.8. Média- és kommunikációs tudományok
5.1. gazdálkodás- és
szervezéstudományok

2005/8/II/1/2.

2005/8/II/1/3.

2005/8/II/1/4.

6.8. média- és kommunikációs tudományok

2005/8/II/1/5.

4.3. Allattenyésztési
tudom.

2005/9/V/3.

5.7.Multidiszciplináris
társadalomtudományok

2005/10/VII/1/1.
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Kód

BeA kérelem tárgya
Tudományág
nyújtó
k280 BCE
gazdaság- és társa- 5.7.Multidiszciplináris
dalomtörténet
társadalomtudományok
szakirányú továbbképzési szak létesítése

Hat. száma
2005/10/VII/1/2.

Nem támogatott képesítési követelmények
Kód
k240

Benyújtó
KTIF

k219

MIE

k253

ELTE

k259

PPKE

k262

ELTE

k261

SSTF

(s1118)

k264

PTE

k265

DE

k249

CEU

k253

ELTE

A kérelem tárgya
Hat. száma
bábpedagógus szakirányú tovább2004/8/VI/6.
képzési szak létesítése
mővészet- és designelmélet egye2004/8/VI/7.
temi alapképzési szak létesítése
integrációs tanácsadó szakirányú
2004/8/VI/9.
továbbképzési szak létesítése
mőfordító (angol) szakirányú to2004/10/V/2
vábbképzési szak képesítési követelményei
alkalmazott antropológia szakirányú 2005/1/VII/1.3
továbbképzési szak létesítése
biblia-ismeret - mővelıdéstörténet
2005/2/VII/1.
fıiskolai alapképzési szak létesítése
örökségmenedzser szakirányú to2005/2/VII/3.
vábbképzési szak létesítése
keleti szlávok kultúrája szakirányú 2005/2/VII/4. (
továbbképzési szak létesítése
külügyi szakértı szakirányú to2005/2/V/6.
vábbképzési szak létesítése
integrációs tanácsadó szakirányú
2005/3/VI/1.
továbbképzési szak létesítése
(2004/8/VI/9. sz.
hat.-ban foglalta(újratárgyalás)
kat fenntartja)

k271
k274

PTE

mővelıdési- és kultúrakutatási szakértı szakirányú továbbképzési szak
létesítése
TSF-MVK települési környezetgazdálkodási
szakirányú továbbképzési szak
létesítése

2005/5/IX/1.

2005/6/IX/1.
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Szakindítások
Támogatott szakindítási kérelmek (hagyományos szakok)
Kód
s1111

Benyújtó
BMF

s864kieg

SZTEJTFK

s944új

ME

s1043
kieg

ELTE

sk1107

ELTE

s1112

PTE

s1116
(Li3)

WSÜF

s1105mód. SZHF
s1117
(sz961)
s1060

KJF

s1121

DE

s1122

DE

s1119

ME

sz913

PPKE

102

VHF

A kérelem tárgya
Határozat száma
könnyőipari mérnök fıiskolai alap2004/8/VI/2.
képzési szak indítása (távoktatás)
(2006.12.31-ig)
egészségtantanár egyetemi alapk.
2004/8/VI/4.
szak indítási engedélyének határozatlan idıre szóló módosítása
gyógytornász fıiskolai alapképzési
2004/8/VI/5.
szak indítási engedélyének határozatlan idıre szóló módosítása
német nemzetiségi nyelv és iroda2004/8/VI/10.
lom egyetemi alapképzési szak indítása
logopédia fıiskolai szintő alapkép2004/8/VI/12.
zési szak indítása (székhelyen kívül:
Miskolc)
romológia tanárképzési fıiskolai
2004/8/VI/13.
szintő alapképzési szak indítása
(2006.06.30-ig)
nemzetközi marketing és teljes körő
2004/10/V/8.
minıségirányítás fıiskolai alapképzési szak indítása
hittanár nevelı fıiskolai alapképzé2005/1/VII/1.5
si szakindítása
kántor fıiskolai alapképzési szak
2005/1/VII/1.6
indítása
jazzhangszer elıadómővész, -tanár
2005/3/VI/6.
(2004/7/IV/6.)
fıiskolai alapképzési szak indítása
(fellebbezés)
orgonamővész, -tanár egyetemi
2005/3/VI/8.
alapképzési szak indítása
zongoramővész, -tanár egyetemi
2005/3/VI/9.
alapképzési szak indítása
régizenetanár, kamaramővész,
2005/4/V/2.
blockflöte fıiskolai alapképzési
szak indítása
spanyol nyelv és irodalom, -tanár
2005/5/IX/3.
egyetemi alapképzési szak határo- (2007. június 30zott idejő szakindítási engedélyének
ig)
határozatlan idıre való módosítása
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Kód
sz626

Benyújtó
PPKE

sz966

AVKF

s1124

DE

s1125
s1126
s1128
s1129
s1131
s1132
s1133
s1135
s1136
s1140

PTE

s1141

PTE

s1142

PTE

s1143

PTE
KF

A kérelem tárgya
Határozat száma
francia nyelv és irodalom egyetemi
2005/5/IX/4.
alapképzési szak határozott idejő
szakindítási engedélyének határozatlan idıre való módosítása
vallástudomány egyetemi alapkép2005/5/IX/5.
zési szak határozott idejő szakindítási engedélyének határozatlan idıre
való módosítása
ének-zenetanár, karvezetés egyetemi 2005/7/VIII/2/1-10.
alapk. szak indítása
fagottmővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása
gitármővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása
gordonkamővész, -tanár egyetemi
alapk. szak indítása
harsonamővész, -tanár egyetemi
alapk. szak indítása
klarinétmővész, -tanár egyetemi
alapk. szak indítása
kürtmővész, -tanár egyetemi alapk.
szak indítása
mélyhegedőmővész, -tanár egyetemi
alapk. szak indítása
trombitamővész, -tanár egyetemi
alapk. szak indítása
tubamővész, -tanár egyetemi alapképzési szak indítása
fagottmővész, -tanár egyetemi alap- 2005/7/VIII/2/11.
képzési szak indítása
gitármővész, -tanár egyetemi alap2005/7/VIII/2/12.
képzési szak indítása
orgonamővész, -tanár egyetemi alap- 2005/7/VIII/2/13.
képzési szak indítása
zongoramővész, -tanár egyetemi alap- 2005/7/VIII/2/14.
képzési szak indítása
kertészmérnöki hagyományos fıisko2005/7/XI/2.
lai szak
(feltételesen akkreditált távoktatási
képzés akkreditációs határidejének
meghosszabbítása)
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Kód
s1123,
s1127,
s1130,
s1134
s1138,
s1145
s1144,
s1145

Benyújtó
A kérelem tárgya
Határozat száma
DE
énekmővész, gordonmővész, hege2005/8/II/2/1-4.
dőmővész, oboamővész, -tanár, egyetemi alapképzési szakok indítása
(tanárképzésre való megjegyzéssel)
SZTE
énekmővész, -tanár, zongoramővész, 2005/8/II/2/5-6.
-tanár egyetemi alapképzési szakok
indítása (megjegyzéssel támogatva)
SZTE
hegedőmővész, -tanár, orgonamő2005/8/II/2/7-8.
vész, -tanár egyetemi alapképzési
szakok indítása (megjegyzéssel támogatva)
Támogatott alapszak indítási kérelmek

Kód
Bs24

Benyújtó
DE-MTK

Bs35

NYMEMÉK
SZIEMKK
KE-ÁTK

Bs42
Bs58
Bs14

Bs13

SZTESZÉFK
BCE-ÉTK
NYMEMÉK
DE-MFK
SZIEMKK
VE-MK
EJF
NYMEEMK
ELTE

Bs81

SZTE

Bs19
Bs37
Bs31
Bs44
Bs66
Bs78
Bs91

104

A kérelem tárgya
állattenyésztı mérnöki alapszak
indítása
állattenyésztı mérnöki alapszak
indítása
állattenyésztı mérnöki alapszak
indítása
állattenyésztı mérnöki alapszak
indítása
élelmiszermérnöki alapszak indítása

Határozat száma
2004/7/VI/1.

élelmiszermérnöki alapszak indítása
élelmiszermérnöki alapszak indítása

2004/7/VI/6.
2004/7/VI/8.

környezetmérnöki alapszak indítása
környezetmérnöki alapszak indítása

2004/7/VI/9.
2004/7/VI/10.

környezetmérnöki alapszak indítása
környezetmérnöki alapszak indítása
környezetmérnöki alapszak indítása

2004/7/VI/12.
2004/7/VI/13.
2004/7/VI/14.

programtervezı informatikus alapszak indítása
programtervezı informatikus alapszak indítása

2004/8/VIII/1.

2004/7/VI/2.
2004/7/VI/3.
2004/7/VI/4.
2004/7/VI/5.

2004/8/VIII/3.
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Kód
Bs134

Benyújtó
EKF

Bs61

DF

Bs131

ME

Bs70
Bs75
Bs99
Bs122
Bs130
Bs53
Bs63
Bs107
Bs18
Bs30
Bs45
Bs65
Bs93
Bs103
Bs104
Bs123
Bs49

VE
BMF
SZE
ME
BME
DF
VE
ME
KF
DE
BMF
VE
SZE
ME
SZIE
BME
BMF

Bs47

BMF

Bs67

VE

Bs92

SZE

Bs126

BME

Bs124

BME

Bs135

ME

Bs125

BME

A kérelem tárgya
programtervezı informatikus alapszak indítása
mérnök informatikus alapszak indítása
mérnök informatikus alapszak indítása
villamosmérnöki alapszak indítása
villamosmérnöki alapszak indítása
villamosmérnöki alapszak indítása
villamosmérnöki alapszak indítása
villamosmérnöki alapszak indítása
anyagmérnöki alapszak indítása
anyagmérnöki alapszak indítása
anyagmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
könnyőipari mérnök alapszak indítása
mechatronikai mérnök alapszak
indítása
mechatronikai mérnök alapszak
indítása
mechatronikai mérnök alapszak
indítása
mechatronikai mérnök alapszak
indítása
energetikai mérnök alapszak indítása
energetikai mérnök alapszak indítása
ipari termék- és formatervezıi alapszak indítása

Határozat száma
2004/8/VIII/6.
2004/8/VIII/9.
2004/8/VIII/13.
2004/8/VIII/15.
2004/8/VIII/16.
2004/8/VIII/17.
2004/8/VIII/19.
2004/8/VIII/20.
2004/8/VIII/21.
2004/8/VIII/22.
2004/8/VIII/23.
2004/8/VIII/24.
2004/8/VIII/25.
2004/8/VIII/26
2004/8/VIII/27.
2004/8/VIII/28.
2004/8/VIII/29.
2004/8/VIII/30.
2004/8/VIII/31.
2004/8/VIII/32.
2004/8/VIII/33.
2004/8/VIII/34.
2004/8/VIII/35.
2004/8/VIII/36.
2004/8/VIII/37.
2004/8/VIII/38.
2004/8/VIII/39.
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Kód
Bs94
Bs77
Bs83
Bs96
Bs116
Bs32
Bs68
Bs127
Bs84

Benyújtó
SZE
EJF
SZIE
SZE
PTE
DE
VE
BME
ZMNE

Bs85

ZMNE

Bs46

BMF

Bs86

ZMNE

Bs87

ZMNE

Bs88
Bs89
Bs106

ZMNE
ZMNE
SZIE

Bs59

NYME

Bs17
Bs39
Bs50
Bs28

KF
KRF
BCE
DE

Bs36

NYME

Bs41

SZIE

Bs113

TSF

Bs27

DE

Bs34

NYME

106

A kérelem tárgya
Határozat száma
közlekedésmérnöki alapszak indítása 2004/8/VIII/40.
építımérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/42.
építımérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/43.
építımérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/44.
építımérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/45.
vegyészmérnök alapszak indítása
2004/8/VIII/46.
vegyészmérnök alapszak indítása
2004/8/VIII/47.
vegyészmérnök alapszak indítása
2004/8/VIII/48.
biztonság- és védelempolitika alap2004/8/VIII/49.
szak indítása
büntetés-végrehajtási nevelı alap2004/8/VIII/50.
szak indítása
had- és biztonságtechnikai mérnök
2004/8/VIII/51.
alapszak indítása
had- és biztonságtechnikai mérnök
2004/8/VIII/52.
alapszak indítása
határrendészeti és védelmi vezetı
2004/8/VIII/53.
alapszak indítása
katonai vezetı alapszak indítása
2004/8/VIII/54.
nemzetbiztonsági alapszak indítása
2004/8/VIII/55.
mezıgazdasági és élelmiszeripari
2004/8/VIII/56.
gépészmérnöki alapszak indítása
földmérı és földrendezı mérnöki
2004/8/VIII/57.
alapszak indítása
kertészmérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/59.
kertészmérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/60.
kertészmérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/61.
növénytermesztı mérnöki alapszak
2004/8/VIII/63.
indítása
növénytermesztı mérnöki alapszak
2004/8/VIII/64.
indítása
növénytermesztı mérnöki alapszak
2004/8/VIII/65.
indítása
növénytermesztı mérnöki alapszak
2004/8/VIII/66.
indítása
mezıgazdasági mérnöki alapszak
2004/8/VIII/67.
indítása
mezıgazdasági mérnöki alapszak
2004/8/VIII/68.
indítása
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Kód
Bs38

Benyújtó
KRF

Bs40

SZIE

Bs57

TSF

Bs129
Bs20

BME
DE

Bs21

DE

Bs109

PTE

Bs22

DE

Bs74

SSZHF

Bs128
Bs51

BME
BCE

Bs69

VE

Bs79

SZTE

Bs102

NYME

Bs52
Bs112
Bs117
Bs105

DF
NYF
PTE
SZIE

Bs121

ME

Bs111

PTE

Bs23

DE

A kérelem tárgya
Határozat száma
mezıgazdasági mérnöki alapszak
2004/8/VIII/69.
indítása
mezıgazdasági mérnöki alapszak
2004/8/VIII/70.
indítása
mezıgazdasági mérnöki alapszak
2004/8/VIII/72.
indítása
környezetmérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/76.
egészségügyi gondozás és prevenció 2004/8/VIII/78.
alapszak indítása
egészségügyi szervezı alapszak
2004/8/VIII/79.
indítása
egészségügyi szervezı alapszak
2004/8/VIII/80.
indítása
orvosi laboratóriumi és képalkotó
2004/8/VIII/81.
diagnosztikai analitikus alapszak
indítása
katekéta-lelkipásztor munkatárs
2004/8/VIII/83.
alapszak indítása
biomérnöki alapszak indítása
2004/8/VIII/85.
gazdasági informatikus alapszak
2004/8/VIII/86.
indítása
gazdasági informatikus alapszak
2004/8/VIII/88.
indítása
gazdasági informatikus alapszak
2004/8/VIII/89.
indítása
gazdasági informatikus alapszak
2004/8/VIII/93.
indítása
gépészmérnöki alapszak indítása
2004/10/VI/1.
gépészmérnöki alapszak indítása
2004/10/VI/2.
gépészmérnöki alapszak indítása
2004/10/VI/3.
mechatronikai mérnök alapszak
2004/10/VI/4.
indítása
programtervezı informatikus alap2004/8/VIII/5.
szak indítása
programtervezı informatikus alap2004/10/VI/6.
szak indítása
(Felfüggesztés:
2004/8/VIII/4.)
mérnök informatikus alapszak indí2004/10/VI/8.
tása
(Felfüggesztés:
2004/8/VIII/8.)
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Kód
Bs118

Benyújtó
PTE

A kérelem tárgya
mérnök informatikus alapszak indítása

Bs26
Bs43

kertészmérnöki alapszak indítása
kertészmérnöki alapszak indítása

Bs56

DE-MTK
SZIEMKK
SZTESZÉFK
NYFMMFK
TSF-MFK

Bs137

SZHF

Bs108

PTE

Bs110

PTE

Bs140

ELTE

Bs139átd.

VHF

Bs136átd.

AVKF

Bs145

VE

Bs146

VE

Bs147

VE

Bs171

DE

Bs177

BCE

Bs182

KRF

Bs15
Bs54
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mezıgazdasági és élelmiszeripari
mérnöki alapszak indítása
mezıgazdasági és élelmiszeripari
mérnöki alapszak indítása
mezıgazdasági és élelmiszeripari
mérnöki alapszak indítása
katekéta-lelkipásztori munkatárs
alapszak indítása
egészségügyi gondozás és prevenció
alapszak indítása (székhelyen kívüli
képzési helyeken is)
orvosi laboratóriumi és diagnosztikai
képalkotó analitikus alapszak indítása (székhelyen kívüli képzési helyeken is)
társadalmi tanulmányok alapszak
indítása
katekéta-lelkipásztori munkatárs
alapszak indítása
katekéta-lelkipásztor munkatárs
alapszak indítása
növénytermesztı mérnöki alapképzési szak indítása
mezıgazdasági mérnöki alapképzési
szak indítása
állattenyésztı mérnöki alapképzési
szak indítása
élelmiszermérnöki alapképzési szak
indítása
tájrendezı és kertépítı mérnöki
alapképzési szak indítása
vadgazda mérnöki alapképzési szak
indítása

Határozat száma
2004/10/VI/9.
(Felfüggesztés:
2004/8/VIII/12.)
2004/10/VI/12.
2004/10/VI/13.
2004/10/VI/14.
2004/10/VI/15.
2004/10/VI/16.
2004/10/VI/18.
2005/1/IX/1.

2005/1/IX/2.

2005/1/IX/3.
2005/2/VII/7.
2005/3/VI/14.
2005/5/VIII/1.
2005/5/VIII/2.
2005/5/VIII/3.
2005/5/VIII/4.
2005/5/VIII/5.
2005/5/VIII/6.
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Kód
Bs174
Bs327
Bs379

Bs413
Bs428
Bs262
Bs318
Bs375
Bs398
Bs367
Bs292
Bs213
Bs395
Bs430
Bs210
Bs402
Bs499
Bs274

Bs421
Bs263
Bs290
Bs322
Bs377
Bs407

Benyújtó
SRTA

A kérelem tárgya
katekéta-lelkipásztor munkatárs
alapképzési szak indítása
SZTE
matematika alapképzési szak indítása
PTE-TTK matematika alapképzési szak indítása (tanári szakiránnyal, informatika
szakirány nélkül támogatja)
ELTE-TTK matematika alapképzési szak indítása
DE
matematika alapképzési szak indítása
NyF
matematika alapképzési szak indítása
SZTE-TTK fizika alapképzési szak indítása
PTE-TTK fizika alapképzési szak indítása
DE-TTK
fizika alapképzési szak indítása
PPKE
mérnök informatikus alapképzési
szak indítása
VE
programtervezı informatikus alapképzési szak indítása
ME
gazdaságinformatikus alapképzési
szak indítása
DE
gazdaságinformatikus alapképzési
szak indítása
DE
villamosmérnöki alapképzési szak
indítása
NyF
közlekedésmérnöki alapképzési szak
indítása
ZMNE
közlekedésmérnöki alapképzési szak
indítása
BME
közlekedésmérnöki alapképzési szak
indítása
BME
mechatronikai mérnöki alapképzési
szak indítása (Székhelyen kívül:
Zalaegerszeg)
NYME
ipari termék és formatervezı alapképzési szak indítása
NyF
kémia alapképzési szak indítása
VE
kémia alapképzési szak indítása
SzTE
kémia alapképzési szak indítása
PTE
kémia alapképzési szak indítása
DE-TTK
kémia alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/5/IX/6.
2005/6/VIII/2/1.
2005/6/VIII/2/2.

2005/6/VIII/2/3.
2005/6/VIII/2/4.
2005/6/VIII/2/6.
2005/6/VIII/2/7.
2005/6/VIII/2/8.
2005/6/VIII/2/9.
2005/6/VIII/2/10.
2005/6/VIII/2/11.
2005/6/VIII/2/12.
2005/6/VIII/2/14.
2005/6/VIII/2/17.
2005/6/VIII/2/18.
2005/6/VIII/2/19.
2005/6/VIII/2/20.
2005/6/VIII/2/21.

2005/6/VIII/2/22.
2005/6/VIII/2/23.
2005/6/VIII/2/24.
2005/6/VIII/2/25.
2005/6/VIII/2/26.
2005/6/VIII/2/27.
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Kód
Bs296

Benyújtó
KE - ÁTK

Bs467

VE - GMK

Bs269

SzIE-GTK

Bs294

DE - AVK

Bs181

KRFMFK
DE - MTK

Bs432
Bs482
Bs440

SzIEMKK
TSF-MVK

Bs352

DE - MTK

Bs465

NyMEEMK
DE - MTK

Bs353
Bs466

Bs281

NyMEEMK
SzIEMKK
NyMEEMK
BCE-GTK

Bs473

VE - GMK

Bs471

VE - GMK

Bs164

BMF-RKK

Bs227

PTEPMMK

Bs484
Bs463

110

A kérelem tárgya
mezıgazdasági mérnöki alapképzési
szak indítása
kertészmérnöki alapképzési szak
indítása
gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak indítása
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
vadgazda mérnöki alapképzési szak
indítása
vadgazda mérnöki alapképzési szak
indítása
vadgazda mérnöki alapképzési szak
indítása
erdımérnöki alapképzési szak indítása
gazdálkodási és vidékfejlesztési
agrármérnök alapképzési szak indítása
környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
természetvédelmi mérnök alapképzési szak indítása
környezetmérnöki alapképzési szak
indítása
környezetmérnöki alapképzési szak
indítása

Határozat száma
2005/6/IX/2/1.
2005/6/IX/2/2.
2005/6/IX/2/3.
2005/6/IX/2/4.
2005/6/IX/2/6.
2005/6/IX/2/7.
2005/6/IX/2/8.
2005/6/IX/2/9.
2005/6/IX/2/10.
2005/6/IX/2/11.
2005/6/IX/2/12.
2005/6/IX/2/13.
2005/6/IX/2/14.
2005/6/IX/2/15.
2005/6/IX/2/17.

2005/6/IX/2/18.
2005/6/IX/2/19.
2005/6/IX/2/22.
2005/6/IX/2/23.
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Kód
Bs389
Bs265
Bs291
Bs427
Bs414
Bs385
Bs326
Bs406
Bs416
Bs387
Bs376
Bs319
Bs422
Bs412
Bs320
Bs388
Bs390
Bs261
Bs316
Bs374
Bs415
Bs404
Bs275
Bs339
Bs340

Benyújtó
A kérelem tárgya
ME - MFK környezetmérnöki alapképzési szak
indítása
NyF-TTFK környezettan alapképzési szak indítása
VE - MK
környezettan alapképzési szak indítása
DE - TTK környezettan alapképzési szak indítása
ELTEkörnyezettan alapképzési szak indíTTK
tása
EKF - TTK környezettan alapképzési szak indítása
SzTE-TTK környezettan alapképzési szak indítása
DE - TTK földrajz alapképzési szak indítása
ELTEföldrajz alapképzési szak indítása
TTK
EKF - TTK földrajz alapképzési szak indítása
PTE - TTK földrajz alapképzési szak indítása
SzTE-TTK földrajz alapképzési szak indítása
DE - TTK földtudományi alapképzési szak
indítása
ELTE-TTK földtudományi alapképzési szak
indítása
SzTE-TTK földtudományi alapképzési szak
indítása
ME – MFK mőszaki földtudományi alapképzési
szak indítása
ME - MFK földrajz alapképzési szak indítása
NyF–TTFK biológia alapképzési szak indítása
SzTE-TTK biológia alapképzési szak indítása
PTE - TTK biológia alapképzési szak indítása
ELTE-TTK biológia alapképzési szak indítása
DE - TTK biológia alapképzési szak indítása
DE - EFK ápolás és betegellátás alapképzési
szak indítása
SzTE-EFK ápolás és betegellátás alapképzési
szak indítása
SzTE-EFK ápolás és betegellátás alapképzési
szak indítása (szhk.)

Határozat száma
2005/6/IX/2/24.
2005/6/IX/2/25.
2005/6/IX/2/26.
2005/6/IX/2/27.
2005/6/IX/2/28.
2005/6/IX/2/29.
2005/6/IX/2/30.
2005/6/IX/2/31.
2005/6/IX/2/32.
2005/6/IX/2/33.
2005/6/IX/2/34.
2005/6/IX/2/35.
2005/6/IX/2/36.
2005/6/IX/2/37.
2005/6/IX/2/38.
2005/6/IX/2/39.
2005/6/IX/2/41.
2005/6/IX/2/43.
2005/6/IX/2/44.
2005/6/IX/2/45.
2005/6/IX/2/46.
2005/6/IX/2/47.
2005/6/IX/2/49.
2005/6/IX/2/50.
2005/6/IX/2/51.
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Kód
Bs317
Bs475
Bs253
Bs490
Bs394
Bs232
Bs247
Bs277
Bs442
Bs460
Bs468
Bs273
Bs278
Bs461
Bs486
Bs211
Bs272
Bs469
Bs246
Bs144
Bs229
Bs457
Bs160

112

Benyújtó
A kérelem címe
SzTE-EFK egészségügyi gondozás és prevenció
alapképzési szak indítása
SE – EFK egészségügyi gondozás és prevenció
alapképzési szak indítása
SZE - ESZI egészségügyi szervezı alapképzési
szak indítása
DE - AVK informatikai és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak indítása
BCEinformatikai és szakigazgatási agKERTK
rármérnöki alapképzési szak indítása
EJF
óvodapedagógus alapképzési szak
indítása
ME CTFK óvodapedagógus alapképzési szak
indítása
PTE-IGyFK óvodapedagógus alapképzési szak
indítása
KE-CSPFK óvodapedagógus alapképzési szak
indítása
ELTEóvodapedagógus alapképzési szak
TOFK
indítása
DE - HPFK óvodapedagógus alapképzési szak
indítása
AVKF
tanító alapképzési szak indítása
EJF
tanító alapképzési szak indítása
ELTEtanító alapképzési szak indítása
TÓFK
BDF
tanító alapképzési szak indítása
NyF
szociálpedagógia alapképzési szak
indítása
AVKF
szociálpedagógia alapképzési szak
indítása
EKF
szociálpedagógia alapképzési szak
indítása
VTIF
szociálpedagógia alapképzési szak
indítása
BCE
politológia alapképzési szak indítása
PTE
politológia alapképzési szak indítása
ELTE
politológia alapképzési szak indítása
SZE
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/6/IX/2/52.
2005/6/IX/2/53.
2005/6/IX/2/55.
2005/6/IX/2/57.
2005/6/IX/2/58.
2005/6/X/2/1.
2005/6/X/2/2.
2005/6/X/2/3.
2005/6/X/2/4.
2005/6/X/2/5.
2005/6/X/2/6.
2005/6/X/2/7.
2005/6/X/2/8.
2005/6/X/2/9.
2005/6/X/2/10.
2005/6/X/2/11.
2005/6/X/2/12.
2005/6/X/2/13.
2005/6/X/2/14.
2005/6/X/2/15.
2005/6/X/2/16.
2005/6/X/2/17.
2005/6/X/2/18.
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Kód
Bs207

Benyújtó
BCE

Bs234

KJF

Bs289

VE

Bs450

BDF

Bs480

NyF

Bs236

KJF

Bs241Bs243
Bs244,
Bs245
Bs333

PTE-BTK
és IGyFK
DE
SzTE

Bs382

VHF

Bs441

SZE

Bs459

ELTE

Bs228

PTE

Bs270

BCE

Bs447

PPKE

Bs231
Bs334
Bs338
Bs397
Bs446
Bs458
Bs331
Bs329

PTE
SzTE
BCE
DE
PPKE
ELTE
SzTE
SzTE

A kérelem címe
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
szociális munka alapképzési szak
indítása
(Szekszárd) szociális munka alapképzési szak indítása
szociális munka alapképzési szak
indítása
szociális munka alapképzési szak
indítása
szociális munka alapképzési szak
indítása
szociális munka alapképzési szak
indítása
szociális munka alapképzési szak
indítása
társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása
társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása
társadalmi tanulmányok alapképzési szak indítása
szociológia alapképzési szak indítása
szociológia alapképzési szak indítása
szociológia alapképzési szak indítása
szociológia alapképzési szak indítása
szociológia alapképzési szak indítása
szociológia alapképzési szak indítása
politológia alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/6/X/2/19.
2005/6/X/2/20.
2005/6/X/2/21.
2005/6/X/2/22.
2005/6/X/2/23.
2005/6/X/2/24.
2005/6/X/2/25.
2005/6/X/2/26.
2005/6/X/2/27.
2005/6/X/2/28.
2005/6/X/2/29.
2005/6/X/2/30.
2005/6/X/2/31.
2005/6/X/2/32.
2005/6/X/2/33.
2005/6/X/2/34.
2005/6/X/2/35.
2005/6/X/2/36.
2005/6/X/2/37.
2005/6/X/2/38.
2005/6/X/2/39.
2005/6/X/2/45.
2005/6/X/2/46.
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Kód
Bs479
Bs372
Bs373
Bs410
Bs488
Bs230
Bs250
Bs341
Bs342

Bs426
Bs239
Bs205
Bs219
Bs283

Bs303
Bs310
Bs350
Bs150
Bs156

114

Benyújtó
EKF

A kérelem címe
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása
EHF
katekéta – lelkipásztori munkatárs
alapképzési szak indítása
PPKE
katekéta – lelkipásztori munkatárs
alapképzési szak indítása
SzAGKHF katekéta – lelkipásztori munkatárs
alapképzési szak indítása
DRHE
katekéta – lelkipásztori munkatárs
alapképzési szak indítása
PTE-BTK kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak indítása
ZsKF
kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak indítása
SzTE-BTK kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak indítása
SzTE-BTK kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak indítása (szhk:
Budapest)
BCE
kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak indítása
BCE
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
SzIE
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása
BGF
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása
VE
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása (székhelyen kívül:
Nagykanizsa, nem indítható)
PTE
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása
KRF
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása
BCE
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása
NyME
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
ÁVF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/6/X/2/47.
2005/6/X/2/48.
2005/6/X/2/49.
2005/6/X/2/50.
2005/6/X/2/51.
2005/6/X/2/52.
2005/6/X/2/53.
2005/6/X/2/54.
2005/6/X/2/55.

2005/6/X/2/56.
2005/6/X/2/59.
2005/6/X/2/60.
2005/6/X/2/61.
2005/6/X/2/62.

2005/6/X/2/63.
2005/6/X/2/64.
2005/6/X/2/65.
2005/6/X/2/66.
2005/6/X/2/67.
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Kód
Bs163

Benyújtó
SzE

Bs167

ME

Bs184

TSF

Bs187

EKF

Bs206

SzIE

Bs216

MÜTF

Bs220

BGF

Bs233

KJF

Bs279

BMGE

Bs284

VE

Bs301

PTE

Bs321

SzTE

Bs347

BCE

Bs429

DE

Bs481

NyF

Bs240

BCE

Bs162

SzE

Bs165

ME

Bs204

SzIE

A kérelem címe
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
(két szakirányt nem támogat)
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
(szakirányokat nem támogatja)
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
gazdaságelemzés alapképzési szak
indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/6/X/2/68.

2005/6/X/2/69.
2005/6/X/2/70.
2005/6/X/2/71.
2005/6/X/2/72.
2005/6/X/2/73.
2005/6/X/2/74.
2005/6/X/2/75.
2005/6/X/2/76.
2005/6/X/2/77.
2005/6/X/2/78.
2005/6/X/2/79.
2005/6/X/2/80.
2005/6/X/2/81.

2005/6/X/2/82.
2005/6/X/2/83.
2005/6/X/2/84.
2005/6/X/2/85.
2005/6/X/2/86.
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Kód
Bs215

Benyújtó
MÜTF

Bs217

BGF

Bs305

PTE

Bs323

SzTE

Bs348

BCE

Bs356

SzF

Bs311

KRF

Bs141

BKF

Bs222

BGF

Bs349

BCE

Bs358

SzF

Bs183

TSF

Bs218

BGF

Bs312

KRF

Bs346

BCE

Bs401

ZMNE

Bs176

HJF

Bs221

BGF

Bs235

KJF

Bs288

VE

116

A kérelem címe
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása

Határozat száma
2005/6/X/2/87.
2005/6/X/2/88.
2005/6/X/2/89.
2005/6/X/2/90.
2005/6/X/2/91.
2005/6/X/2/92.
2005/6/X/2/93.
2005/6/X/2/94.
2005/6/X/2/95.
2005/6/X/2/96.
2005/6/X/2/97.
2005/6/X/2/98.
2005/6/X/2/99.
2005/6/X/2/100.
2005/6/X/2/101.
2005/6/X/2/102.
2005/6/X/2/103.
2005/6/X/2/104.
2005/6/X/2/105.
2005/6/X/2/106.
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Kód
Bs362

Benyújtó
SzF

Bs501

HFF

Bs280

BME

Bs282

VE

Bs302

PTE

Bs188

EKF

Bs300

PTE

Bs149

NyME

Bs161

SzE

Bs238

BCE

Bs431

DE

Bs152

NyME

Bs169

ZsKF

Bs214

MÜTF

Bs286

VE

Bs166

ME

Bs252

ZsKF

Bs287

VE

Bs295

DE

Bs306

PTE

A kérelem címe
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak indítása
emberi erıforrások alapképzési
szak indítása
gazdaságelemzés alapképzési szak
indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása

Határozat száma
2005/6/X/2/107.
2005/6/X/2/108.
2005/6/X/2/130.
2005/6/X/2/131.
2005/6/X/2/132.
2005/6/X/2/133.
2005/6/X/2/134.
2005/6/X/2/135.
2005/6/X/2/136.
2005/6/X/2/137.
2005/6/X/2/138.
2005/6/X/2/139.
2005/6/X/2/140.
2005/6/X/2/141.
2005/6/X/2/142.
2005/6/X/2/143.
2005/6/X/2/144.
2005/6/X/2/145.
2005/6/X/2/146.
2005/6/X/2/147.
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Kód
Bs330

Benyújtó
SzTE

Bs360

SzF

Bs308

KRF

Bs172
Bs173
Bs186

RTF
RTF
BCE

Bs212

PTE

Bs354

ME

Bs328

SzTE

Bs399

DE

Bs355

ME

Bs433
Bs266
Bs529
Bs411
Bs453
Bs530
Bs226

EKF
NYF
BME
ELTE
BDF
BME
PTE

Bs462

DE

Bs403

ZMNE

Bs419

NyME

Bs420

NyME

Bs203

KF

Bs324

PTE

118

A kérelem címe
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
igazgatási alapképzési szak indítása
igazgatási alapképzési szak indítása
igazgatásszervezı alapképzési szak
indítása
igazságügyi igazgatási alapképzési
szak indítása
igazságügyi igazgatási alapképzési
szak indítása
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási alapképzési szak indítása
igazgatásszervezı alapképzési szak
indítása
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási alapképzési szak indítása
matematika alapképzési szak indítása
matematika alapképzési szak indítása
matematika alapképzési szak indítása
fizika alapképzési szak indítása
fizika alapképzési szak indítása
fizika alapképzési szak indítása
villamosmérnöki alapképzési szak
indítása
építımérnöki alapképzési szak indítása
gépészmérnöki alapképzési szak indítása
faipari mérnöki alapképzési szak
indítása
könnyőipari mérnök alapképzési szak
indítása
anyagmérnöki alapképzési szak indítása
anyagmérnöki alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/6/X/2/148.
2005/6/X/2/149.
2005/6/X/2/150.
2005/6/X/2/162.
2005/6/X/2/163.
2005/6/X/2/164.
2005/6/X/2/165.
2005/6/X/2/166.
2005/6/X/2/167.
2005/6/X/2/168.
2005/6/X/2/169.
2005/7/IX/2/1.
2005/7/IX/2/2.
2005/7/IX/2/3.
2005/7/IX/2/4.
2005/7/IX/2/5.
2005/7/IX/2/6.
2005/7/IX/2/7.
2005/7/IX/2/9.
2005/7/IX/2/10.
2005/7/IX/2/11.
2005/7/IX/2/12.
2005/7/IX/2/13.
2005/7/IX/2/14.
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Kód
Bs560
Bs386
Bs417
Bs552
Bs257
Bs723
Bs542
Bs256
Bs434
Bs470
Bs472
Bs297
Bs298

Bs299
Bs558
Bs264
Bs455
Bs378
Bs464
Bs553
Bs180
Bs478
Bs254

Benyújtó
A kérelem címe
Határozat száma
BDF
ipari termék- és formatervezı alap2005/7/IX/2/15.
képzési szak indítása
EKF
kémia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/16.
ELTE
kémia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/17.
SZE
gazdaságinformatikus alapképzési
2005/7/IX/2/19.
szak indítása
GDF
mérnök informatikus alapképzési
2005/7/IX/2/20.
szak indítása
NyF
programtervezı informatikus alap2005/7/IX/2/21.
képzési szak indítása
GDF
mérnök informatikus alapképzési
2005/7/IX/2/23.
szak indítása
KRF
gazdasági és vidékfejlesztési agrár2005/7/IX/2/24.
mérnök alapképzési szak indítása
NyME
gazdasági és vidékfejlesztési agrár2005/7/IX/2/25.
mérnök alapképzési szak indítása
KE
gazdasági és vidékfejlesztési agrár2005/7/IX/2/26.
mérnök alapképzési szak indítása
VE
gazdasági és vidékfejlesztési agrár2005/7/IX/2/27.
mérnök alapképzési szak indítása
KE
növénytermesztı mérnöki alapképzé- 2005/7/IX/2/28.
si szak indítása
BCE
környezetgazdálkodási agrármérnök
2005/7/IX/2/29.
alapképzési szak indítása (a környezetvédelmi szakirányt továbbra sem
javasolja)
NyME
környezetgazdálkodási agrármérnök
2005/7/IX/2/30.
alapképzési szak indítása
SZIE
informatikus és szakigazgatási ag2005/7/IX/2/31.
rármérnök alapképzési szak indítása
NyF
földrajz alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/34.
BDF
földrajz alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/35.
PTE
környezettan alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/36.
NyME
környezettan alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/37.
SZE
környezetmérnöki alapképzési szak
2005/7/IX/2/38.
indítása
SZIE
biológia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/40.
EKF
biológia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/41.
SZE
ápolás és betegellátás alapképzési
2005/7/IX/2/43.
szak indítása
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Kód
Bs380
Bs474
Bs190
Bs191

Bs476

Bs492
Bs249
Bs268
Bs491
Bs551
Bs189
Bs371
Bs521

Bs540
Bs197
Bs201
Bs271
Bs192
Bs194
Bs196
Bs202
120

Benyújtó
A kérelem címe
Határozat száma
PTE
ápolás és betegellátás alapképzési
2005/7/IX/2/44.
szak indítása
SE
ápolás és betegellátás alapképzési
2005/7/IX/2/45.
szak indítása
ME
egészségügyi gondozás és prevenció
2005/7/IX/2/46.
alapképzési szak indítása
ME
orvosi laboratóriumi és képalkotó
2005/7/IX/2/47.
diagnosztikai analitikus alapképzési
szak indítása
SE
orvosi laboratóriumi és képalkotó
2005/7/IX/2/48.
diagnosztikai analitikus alapképzési
szak indítása
SE
humánkineziológia alapképzési szak
2005/7/IX/2/49.
indítása
NyF
sportmenedzser alapképzési szak
2005/7/IX/2/50.
indítása
PTE
sportmenedzser alapképzési szak
2005/7/IX/2/51.
indítása
SE
sportmenedzser alapképzési szak
2005/7/IX/2/52.
indítása
EKF
sportmenedzser alapképzési szak
2005/7/IX/2/53.
indítása
ME
ápolás és betegellátás alapképzési
2005/7/IX/2/54.
szak indítása
KTIF
katekéta-lelkipásztor munkatárs alap- 2005/7/IX/2/58.
képzési szak indítása
EHE
katekéta-lelkipásztor munkatárs
2005/7/IX/2/59.
(székhelyen kívül: Nyíregyháza)
alapképzési szak indítása
KRE
katekéta-lelkipásztor munkatárs alap- 2005/7/IX/2/60.
képzési szak indítása
NyME
óvodapedagógus alapképzési szak
2005/7/IX/2/61.
indítása
TSF
óvodapedagógus alapképzési szak
2005/7/IX/2/62.
indítása
AVKF
óvodapedagógus alapképzési szak
2005/7/IX/2/63.
indítása
KF
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/64.
VTIF
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/65.
NyME
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/66.
TSF
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/67.
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Kód
Bs208
Bs276
Bs335
Bs343
Bs381
Bs443
Bs393
Bs602
Bs640
Bs649
Bs663
Bs680
Bs344

Benyújtó
NyF
PTE
SzTE
KRE
SZIE
KE
MPANNI
PTE
SzTE
EKF
DE
ELTE
KRE

Bs611
Bs621
Bs198

VE
NyF
NyME

Bs199

NyME

Bs405

DE

Bs489
Bs544
Bs157
Bs158

ME
WJF
ZsKF
ZsKF

Bs444

PPKE

Bs532

SzE

Bs564

SzF

Bs562

SzF

Bs497

PPKE

Bs506

SzE

Bs556

ELTE

A kérelem címe
Határozat száma
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/68.
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/69.
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/70.
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/71.
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/72.
tanító alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/73.
konduktor alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/74.
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/75.
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/76.
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/77.
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/78.
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/79.
óvodapedagógus alapképzési szak
2005/7/IX/2/80.
indítása
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/81.
pedagógia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/82.
szociálpedagógia alapképzési szak
2005/7/IX/2/83.
indítása
szociálpedagógia (szhk: Pécs) alap2005/7/IX/2/84.
képzési szak indítása
szociálpedagógia alapképzési szak
2005/7/IX/2/85.
indítása
szociológia alapképzési szak indítása 2005/7/IX/2/87.
szociális munka alapk. szak indítása
2005/7/IX/2/88.
politológia alapképzési szak indítása
2005/7/IX/2/89.
nemzetközi tanulmányok alapképzési 2005/7/IX/2/90.
szak indítása
nemzetközi tanulmányok alapképzési 2005/7/IX/2/91.
szak indítása
gazdálkodás és menedzsment alap2005/7/IX/2/95.
képzési szak indítása
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
2005/7/IX/2/96.
szak indítása
pénzügy és számvitel alapk. szak
2005/7/IX/2/97.
indítása (távoktatás)
nemzetközi igazgatási alapképzési
2005/7/IX/2/100.
szak indítása
nemzetközi igazgatási alapképzési
2005/7/IX/2/101.
szak indítása
igazságügyi igazgatási alapképzési
2005/7/IX/2/102.
szak indítása
121
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Kód
Bs237

Benyújtó
A kérelem címe
KJF
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs391
BKF
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs409
BDF
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs448
PPKE
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs485
KE
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs523
EKF
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs568
BME
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs624
NyF
kommunikáció és médiatudomány
(Bs209NT)
alapk. szak indítása
Bs631
KRE
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs682
ELTE
kommunikáció és médiatudomány
alapk. szak indítása
Bs449
DE
biomérnöki alapképzési szak indítása
Bs576
VE
biomérnöki alapképzési szak indítása
Bs494
VE
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs496
BME
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs500
DE
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs504
DF
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs505
ME
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs508
GDF
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs512
SzIE
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs516
BMF
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása
Bs570
SZE
építészmérnök alapképzési szak indítása

122

Határozat száma
2005/7/IX/2/103.
2005/7/IX/2/104.
2005/7/IX/2/105.
2005/7/IX/2/106.
2005/7/IX/2/107.
2005/7/IX/2/108.
2005/7/IX/2/109.
2005/7/IX/2/110.
2005/7/IX/2/111.
2005/7/IX/2/112.
2005/7/IX/2/116.
2005/7/IX/2/117.
2005/7/IX/2/118.
2005/7/IX/2/119.
2005/7/IX/2/120.
2005/7/IX/2/121.
2005/7/IX/2/122.
2005/7/IX/2/123.
2005/7/IX/2/124.
2005/7/IX/2/125.
2005/8/III/2/3.
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Kód
Bs572

Bs573
Bs743
Bs95átd.
Bs487
Bs513

Bs567

Bs695
Bs368
Bs369 (Bk118)
Bs370

Bs716
Bs604
Bs628
Bs641
Bs664
Bs681
Bs690
Bs248
Bs509
Bs193
Bs578

Benyújtó
A kérelem címe
PTE
építészmérnök alapképzési szak indítása (a kérelemben szakirányként
feltüntetett épületszerkezeti konstruktır és településtervezés szakirányon
folyó képzést is.)
BME
építészmérnök alapképzési szak indítása
SZIE
építészmérnök alapképzési szak indítása
SZE
közlekedésmérnöki alapképzési szak
indítása
ZMNE
katonai gazdálkodás alapképzési szak
indítása
ZMNE
védelmi igazgatási (szhk: Ózd - megjegyzéssel támogatva, székhelyen
megjegyzés nélkül) alapk. szak indítása
ZMNE
had- és biztonságtechnikai mérnök
(székhelyen kívül: Ódz) alapképzési
szak indítása (megjegyzéssel, kikötéssel támogatva)
SzTE
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak indítása
KRE
kántor alapképzési szak indítása
KRE
diakónia alapképzési szak indítása
KRE
református hittanoktató alapképzési
szak indítása (támogatás református
hittanoktató oklevél megnevezéssel)
GyHF
környezettan alapképzési szak indítása
PTE
pszichológia alapképzési szak indítása
KRE
pszichológia alapképzési szak indítása
SzTE
pszichológia alapképzési szak indítása
DE
pszichológia alapképzési szak indítása
ELTE
pszichológia alapképzési szak indítása
PPKE
pszichológia alapképzési szak indítása
ME
tanító alapképzési szak indítása
KTIF
tanító alapképzési szak indítása
KF
óvodapedagógus alapképzési szak
indítása
BDF
andragógia alapképzési szak indítása
(egy szakirány nélkül támogatva)

Határozat száma
2005/8/III/2/4.

2005/8/III/2/5.
2005/8/III/2/6.
2005/8/III/2/7.
2005/8/III/2/8.
2005/8/III/2/9.

2005/8/III/2/10.

2005/8/III/2/11.
2005/8/III/2/13.
2005/8/III/2/14.
2005/8/III/2/15.

2005/8/III/2/16.
2005/8/III/2/17.
2005/8/III/2/18.
2005/8/III/2/19.
2005/8/III/2/20.
2005/8/III/2/21.
2005/8/III/2/22.
2005/8/III/2/23.
2005/8/III/2/24.
2005/8/III/2/25.
2005/8/III/2/26.
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Kód
Bs588
Bs589
Bs593
Bs617
Bs646
Bs650
Bs657
Bs679
Bs707
Bs712
Bs697
Bs698
Bs731
Bs771
Bs720
Bs525
Bs526
Bs595
Bs607
Bs625
Bs633
Bs645
Bs651
Bs667
Bs670
Bs694
Bs637
Bs659
Bs671
124

Benyújtó
A kérelem címe
Határozat száma
TSF
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/27.
(1 szakirány nélkül támogatva)
VTIF
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/28.
KJF
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/29.
NYF
andragógia alapk. szak indítása
2005/8/III/2/30.
(1 szakirány nélkül)
SZTE
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/31.
EKF
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/32.
DE
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/33.
(2 szakirány nélkül támogatva)
ELTE
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/34.
(2 szakirány nélkül támogatva)
KE
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/35.
ZSKF
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/36.
(2 szakirány nélkül támogatva)
SZIE
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/37.
(2 szakirány nélkül támogatva)
PTE
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/38.
(2 szakirány nélkül támogatva)
TSF
szociális munka alapképzési szak
2005/8/III/2/40.
indítása (megjegyzéssel támogatva)
KRE
szociális munka alapképzési szak
2005/8/III/2/41.
indítása
ÁVF
nemzetközi tanulmányok alapképzési 2005/8/III/2/42.
szak indítása
SZIE
szociális munka alapképzési szak
2005/8/III/2/46.
indítása
ME
kutúrális antropológia alapképzési
2005/8/III/2/48.
szak indítása
PTE
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/50.
ME
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/51.
NyF
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/52.
KRE
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/53.
SZTE
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/54.
EKF
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/55.
DE
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/56.
ELTE
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/57.
PPKE
történelem alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/58.
SZTE
néprajz alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/59.
DE
néprajz alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/60.
ELTE
néprajz alapképzési szak indítása
2005/8/III/2/61.
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Kód
Bs585
Bs745
(Bs255)
Bs757
(Bs223)
Bs752
(Bs436)
Bs726
(Bs313)
Bs729
(Bs195)
Bs758
(Bs225)
Bs543
Bs755
(Bs151)
Bs730
(Bs168)
Bs696
(Bs345)
Bs764
(Bs307)
Bs563
Bs565
Bs639
Bs676
Bs689
Bs662
Bs626
Bs636

Benyújtó
A kérelem címe
BDF
történelem alapképzési szak indítása
BMF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
NÜF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása (nem minden
szakirány támogatása)
WSÜF
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
KRF
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
NyME
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
NÜF
pénzügy és számvitel alapképzési
szak indítása
HFF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
NYME
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása (2 szakirány nélkül
támogatva)
ME
nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szak indítása
BCE
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
PTE
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
SZF
turizmus-vendéglátás alapképzési
szak indítása
SZF
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása
SZTE
ókori nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
ELTE
ókori nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
PPKE
ókori nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
DE
ókori nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
KRE
keleti nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
SZTE
keleti nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása

Határozat száma
2005/8/III/2/62.
2005/8/III/2/64.
2005/8/III/2/65.

2005/8/III/2/66.
2005/8/III/2/67.
2005/8/III/2/68.
2005/8/III/2/69.
2005/8/III/2/71.
2005/8/III/2/80.

2005/8/III/2/81.
2005/8/III/2/82.
2005/8/III/2/83.
2005/8/III/2/90.
2005/8/III/2/91.
2005/8/III/2/96.
2005/8/III/2/97.
2005/8/III/2/98.
2005/8/III/2/100.
2005/8/III/2/101.
2005/8/III/2/102.
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Kód
Bs677
Bs686
Bs590
Bs596
Bs608
Bs616
Bs618
Bs634
Bs655
Bs658
Bs672
Bs580
Bs591
Bs597
Bs609
Bs612
Bs630
Bs635
Bs660
Bs673
Bs685
Bs581
Bs606
Bs614
Bs620
Bs632
Bs638
Bs661
Bs669
Bs688
Bs594
Bs652
Bs582
Bs592
Bs598
Bs615
Bs622
Bs642
Bs654
126

Benyújtó
A kérelem címe
ELTE
keleti nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
PPKE
keleti nyelvek és kultúrák alapképzési
szak indítása
KJF
anglisztika alapképzési szak indítása
PTE
anglisztika alapképzési szak indítása
ME
anglisztika alapképzési szak indítása
VE
anglisztika alapképzési szak indítása
NYF
anglisztika alapképzési szak indítása
SZTE
anglisztika alapképzési szak indítása
EKF
anglisztika alapképzési szak indítása
DE
anglisztika alapképzési szak indítása
ELTE
anglisztika alapképzési szak indítása
BDF
germanisztika alapképzési szak indítása
KJF
germanisztika alapképzési szak indítása
PTE
germanisztika alapképzési szak indítása
ME
germanisztika alapképzési szak indítása
VE
germanisztika alapképzési szak indítása
KRE
germanisztika alapképzési szak indítása
SZTE
germanisztika alapképzési szak indítása
DE
germanisztika alapképzési szak indítása
ELTE
germanisztika alapképzési szak indítása
PPKE
germanisztika alapképzési szak indítása
BDF
magyar alapképzési szak indítása
ME
magyar alapképzési szak indítása
VE
magyar alapképzési szak indítása
NYF
magyar alapképzési szak indítása
KRE
magyar alapképzési szak indítása
SZTE
magyar alapképzési szak indítása
DE
magyar alapképzési szak indítása
ELTE
magyar alapképzési szak indítása
PPKE
magyar alapképzési szak indítása
PTE
magyar alapképzési szak indítása
EKF
magyar alapképzési szak indítása
BDF
romanisztika alapképzési szak indítása
KJF
romanisztika alapképzési szak indítása
PTE
romanisztika alapképzési szak indítása
VE
romanisztika alapképzési szak indítása
NYF
romanisztika alapképzési szak indítása
SZTE
romanisztika alapképzési szak indítása
EKF
romanisztika alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/8/III/2/103.
2005/8/III/2/104.
2005/8/III/2/105.
2005/8/III/2/106.
2005/8/III/2/107.
2005/8/III/2/108.
2005/8/III/2/109.
2005/8/III/2/110.
2005/8/III/2/111.
2005/8/III/2/112.
2005/8/III/2/113.
2005/8/III/2/117.
2005/8/III/2/118.
2005/8/III/2/119.
2005/8/III/2/120.
2005/8/III/2/121.
2005/8/III/2/122.
2005/8/III/2/123.
2005/8/III/2/124.
2005/8/III/2/125.
2005/8/III/2/126.
2005/8/III/2/130.
2005/8/III/2/131.
2005/8/III/2/132.
2005/8/III/2/133.
2005/8/III/2/134.
2005/8/III/2/135.
2005/8/III/2/136.
2005/8/III/2/137.
2005/8/III/2/138.
2005/8/III/2/140.
2005/8/III/2/141.
2005/8/III/2/142.
2005/8/III/2/143.
2005/8/III/2/144.
2005/8/III/2/145.
2005/8/III/2/146.
2005/8/III/2/147.
2005/8/III/2/148.
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Kód
Bs665
Bs674
Bs691
Bs599
Bs584
Bs600
Bs623
Bs644
Bs668
Bs675
Bs693
Bs510

Benyújtó
DE
ELTE
PPKE
PTE
BDF
PTE
NYF
SZTE
DE
ELTE
PPKE
NYF

Bs528

DE

Bs531

ELTE

Bs538

EKF

Bs545

BDF

Bs555

EJF

Bs577

PTE

Bs648

SZTE

Bs683

KE

Bs575

EKF

Bs613

VE

Bs653

EKF

Bs583

BDF

A kérelem címe
romanisztika alapképzési szak indítása
romanisztika alapképzési szak indítása
romanisztika alapképzési szak indítása
romológia alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
szlavisztika alapképzési szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása (1 szakirány nélkül támogatva)
informatikus könyvtáros alapképzési
szak indítása
szabad bölcsészet (etika szakirány)
alapk. szak indítása
szabad bölcsészet (etika szakirány)
alapk. szak indítása
szabad bölcsészet (etika, esztétika,
filozófia, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet szakirányok) alapképzési szak indítása

Határozat száma
2005/8/III/2/149.
2005/8/III/2/150.
2005/8/III/2/151.
2005/8/III/2/152.
2005/8/III/2/153.
2005/8/III/2/154.
2005/8/III/2/155.
2005/8/III/2/156.
2005/8/III/2/157.
2005/8/III/2/158.
2005/8/III/2/159.
2005/8/III/2/160.
2005/8/III/2/161.
2005/8/III/2/162.
2005/8/III/2/163.
2005/8/III/2/164.
2005/8/III/2/165.
2005/8/III/2/166.
2005/8/III/2/167.
2005/8/III/2/168.
2005/8/III/2/171.
2005/8/III/2/172.
2005/8/III/2/173.
2005/8/III/2/174.
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Kód
Bs603

Bs610

Bs627
Bs643

Bs666

Bs711

Bs678

Bs692

Bs699
Bs703
Bs569
Bs514

128

Benyújtó
A kérelem címe
PTE
szabad bölcsészet (etika, esztétika,
filozófia, filmelmélet és filmtörténet,
kommunikáció és médiatudomány
szakirányok) alapképzési szak indítása
ME
szabad bölcsészet (etika, esztétika,
filozófia, vallástudomány, kommunikáció és médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása
KRE
szabad bölcsészet (vallástudomány
szakirány) alapképzési szak indítása
SZTE
szabad bölcsészet (etika, esztétika,
filozófia, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és
médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása
DE
szabad bölcsészet (etika, esztétika,
filozófia, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és
médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása
ZSKF
szabad bölcsészet (vallástudomány,
filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása
ELTE
szabad bölcsészet (mővészettörténet,
filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása
PPKE
szabad bölcsészet (mővészettörténet,
filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirányok) alapképzési szak indítása
DF
mőszaki szakoktató alapképzési szak
indítása
SZE
mőszaki szakoktató alapképzési szak
indítása
ELTE
gyógypedagógus alapképzési szak
indítása
SZTE
rekreáció-, életmód- és egészségfejl.
alapk. szak indítása

Határozat száma
2005/8/III/2/175.

2005/8/III/2/176.

2005/8/III/2/177.
2005/8/III/2/178.

2005/8/III/2/179.

2005/8/III/2/180.

2005/8/III/2/181.

2005/8/III/2/182.

2005/8/III/2/183.
2005/8/III/2/184.
2005/8/III/2/185.
2005/8/III/2/189.
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Kód
Bs517

Benyújtó
SE

Bs518

PTE

Bs520

ELTE

Bs522

BDF

Bs503

NYME

Bs495

SE

Bs511

NYF

Bs533

PTE

Bs561

BDF

Bs566

SZTE

Bs574

EKF

Bs708

BMF

Bs721

ZSKF

Határozat száma
2005/8/III/2/190.

BKF

A kérelem címe
rekreáció-, életmód- és egészségfejl.
alapk. szak indítása
rekreáció-, életmód- és egészségfejl.
alapk. szak indítása
rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapképzési szak indítása
rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapképzési szak indítása
rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
mőszaki szakoktató alapképzési szak
indítása
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési szak indítása

ÁVF

közszolgálati alapképzési szak indítása

2005/8/III/3/7.

Bs717

BGF

Bs768
Bs498

DE
KF

üzleti szakoktató alapképzési szak
2005/8/III/3/9.
indítása
építészmérnök alapképzési szak indítása 2005/9/V/1/1.
2005/9/V/1/2.
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása (kizárólag gazdálkodási mérnök

(Bs142)

Bs715

2005/8/III/2/191.
2005/8/III/2/192.
2005/8/III/2/193.
2005/8/III/2/194.
2005/8/III/2/195.
2005/8/III/2/196.
2005/8/III/2/197.
2005/8/III/2/198.
2005/8/III/2/199.
2005/8/III/2/200.
2005/8/III/3/1.
2005/8/III/3/5.
2005/8/III/3/6.

(Bs155)

Bs744
(Bs155)

vagy hasonló elnevezéső, mőszaki végzettséget nyújtó szakként támogatva)

Bs515

TSF

mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása (kizárólag gazdálkodási mérnök

2005/9/V/1/3.

vagy hasonló elnevezéső, mőszaki végzettséget nyújtó szakként támogatva)

129

Akkreditáció Magyarországon 15

Kód
Bs571

Benyújtó
SZE

Bs550

TSF

Bs759

KF

Bs761

SZIE

Bs775

KE

Bs442

KE

Bs304

PTE

Bs765

DF

Bs314

SZTE

Bs792
Bs766

BDF
BMF

Bs787

BMF

Bs789

BMF

Bs791
Bs790
Bs778

BDF
BDF
SE

Bs777

EHE

Bs788
(Bk121)
Bs701

TKBF

130

SZTE

A kérelem címe
mőszaki menedzser alapképzési szak
indítása (de kizárólag gazdálkodási
mérnök vagy hasonló elnevezéső, mőszaki végzettséget nyújtó szakként
támogatva)
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak indítása
(1 szakirány nem támogatva)
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak indítása
(1 szakirányt nem támogatva)
természetvédelmi mérnöki alapképzési
szak indítása
természetvédelmi mérnöki alapképzési
szak indítása
óvodapedagógus alapképzési szak
indítása (szhk.: Pécs)
gazdaságinformatikus alapképzési
szak indítása
gazdaságinformatikus alapképzési
szak indítása
anyagmérnöki alapképzési szak indítása
kémia alapképzési szak indítása
villamosmérnöki (távoktatás) alapképzési szak indítása
könnyőipari mérnök (távoktatás) alapképzési szak indítása
mőszaki menedzser (távoktatás) alapképzési szak indítása
környezettan alapképzési szak indítása
biológia alapképzési szak indítása
egészségügyi szervezı alapképzési
szak indítása
katekéta lelkipásztor alapképzési szak
indítása
buddhista hittudós és tanító alapképzési szak indítása
óvodapedagógus alapképzési szak
indítása

Határozat száma
2005/9/V/1/4.

2005/9/V/1/5.

2005/9/V/1/6.

2005/9/V/1/7.
2005/9/V/1/8.
2005/9/V/1/11.
2005/10/VII/2/1.
2005/10/VII/2/2.
2005/10/VII/2/4.
2005/10/VII/2/5.
2005/10/VII/2/6.
2005/10/VII/2/7.
2005/10/VII/2/8.
2005/10/VII/2/10.
2005/10/VII/2/11.
2005/10/VII/2/12.
2005/10/VII/2/14.
2005/10/VII/2/15.
2005/10/VII/2/16.
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Kód
Bs773
Bs801
Bs781

Benyújtó
WJLF
BDF
BGF

Bs782

BGF

Bs783

BGF

Bs784

BGF

Bs793

BDF

Bs172
(Bk48)
Bs772

RTF
BMF

Bs760

KF

Bs763

SZIE

Bs785

NYME

A kérelem címe
pedagógia alapképzési szak indítása
pedagógia alapképzési szak indítása
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak indítása (távoktatás)
pénzügy és számvitel alapképzési szak
indítása
turizmus-vendéglátás alapk. szak indítása (távoktatás)
gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak indítása
rendészeti igazgatási alapképzési szak
biztonsági szakirány létesítése
mőszaki szakoktató alapképzési szak
indítása
mőszaki szakoktató alapképzési szak
indítása
mezıgazdasági szakoktató alapképzési
szak indítása
mezıgazdasági szakoktató alapképzési
szak indítása

Határozat száma
2005/10/VII/2/17.
2005/10/VII/2/18.
2005/10/VII/2/20.
2005/10/VII/2/21.
2005/10/VII/2/22.
2005/10/VII/2/23.
2005/10/VII/2/24.
2005/10/VII/2/26.
2005/10/VII/2/28.
2005/10/VII/2/30.
2005/10/VII/2/31.
2005/10/VII/2/32.
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Nem támogatott szakindítási kérelmek (hagyományos szakok)
Kód Benyújtó
A kérelem tárgya
Határozat sz.
s796új ÁVK
üzleti kommunikáció fıiskolai alapképzési
2004/7/IV/3.
szak (AHI meghosszabbítása)
s961
kántor fıiskolai szintő alapképzési szak
2004/7/IV/4.
VHF
indítása
sz1056 AVKF hittanár-nevelı fıiskolai szintő alapképzési
2004/7/IV/5.
szak indítása
s1060 KJF
jazzhangszer elıadómővész, -tanár fıiskolai
2004/7/IV/6.
a,b,c
szintő alapképzési szak indítása
s800új EJF
vállalkozásszervezı fıiskolai alapképzési
2004/10/V/4.
szak indítása
s1113 WSÜF gazdálkodás fıiskolai alapképzési szak
2004/10/V/5.
(Li3)
indítása
s1114 WSÜF gazdaságdiplomácia és nemzetközi me2004/10/V/6.
(Li3)
nedzsment fıiskolai alapképzési szak indítása
s1115 WSÜF európai közszolgálati és üzleti szervezı
2004/10/V/7.
(Li3)
fıiskolai alapképzési szak indítása
s781új SZTE
tanulásban akadályozottak pedagógiája
2005/1/VII/1.4
fıiskolai alapképzési szakindítás (határozott
idejő akkreditáció meghosszabbítása)
s1137 DE
ütıhangszermővész, -tanár egyetemi alapk.
2005/7/VIII/2/15
szak indítása
Nem támogatott alapszak szakindítási kérelmek
Kód
Bs25

Benyújtó

Bs48
Bs16
Bs72
Bs119
Bs29
Bs114

PTE

Bs62
Bs55
Bs76

VE
NYF
SZTE
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A kérelem tárgya
élelmiszermérnöki alapszak indítása

Határozat sz.
2004/7/VI/7.

BMFRKK

környezetmérnöki alapszak indítása

2004/7/VI/11.

KF
GDF

mérnök informatikus alapszak indítása
mérnök informatikus alapszak indítása
villamosmérnöki alapszak indítása
építımérnöki alapszak indítása
földmérı és földrendezı mérnöki alapszak
indítása
kertészmérnöki alapszak indítása
mezıgazdasági mérnöki alapszak indítása
mezıgazdasági mérnöki alapszak indítása

DEMTK

DE
TSF

2004/8/VIII/7.
2004/8/VIII/10.
2004/8/VIII/18.
2004/8/VIII/41.
2004/8/VIII/58.
2004/8/VIII/62.
2004/8/VIII/71.
2004/8/VIII/73.
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Kód Benyújtó
A kérelem tárgya
Bs98
környezetmérnöki
alapszak indítása
SZE
Bs120 PTE
környezetmérnöki alapszak indítása
Bs132 DF
környezetmérnöki alapszak indítása
Bs64
biomérnöki alapszak indítása
VE
Bs60
gazdasági informatikus alapszak indítása
DF
Bs90
gazdasági informatikus alapszak indítása
KE
Bs100 GDF
gazdasági informatikus alapszak indítása
Bs76
SZTE
mezıgazdasági mérnöki alapszak indítása
(távoktatás)
Bs71
VE
programtervezı informatikus alapszak indítása
Bs80
SZTE
mérnök informatikus alapszak indítása
Bs33
DE
villamosmérnöki alapszak indítása
Bs97 SZEgazdaságinformatikus alapszak indítása
MTK
Bs138 PTE
gazdaságinformatikus alapszak indítása
Bs451 BDF
matematika alapképzési szak indítása
Bs267 NyF
programtervezı informatikus alapképzési
szak indítása
Bs454 BDF
kémia alapképzési szak indítása
Bs337 SzTE - gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérSZÉFK nök alapképzési szak indítása
Bs384 KF-KFK gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak indítása
Bs483 SZIEtermészetvédelmi mérnök alapképzési szak
MKK
indítása
Bs456 BDFkörnyezettan alapképzési szak indítása
TTK
Bs325 SzTEkörnyezetmérnöki alapképzési szak indítása
TTK
Bs452 BDF-TTK biológia alapképzési szak indítása
Bs364 TSF - EI ápolás és betegellátás alapképzési szak
indítása
Bs365 TSF - EI egészségügyi szervezı (új szakirány!) alapképzési szak indítása
Bs493 KF-KFK informatikai és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak indítása
Bs154 ÁVKF
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
indítása

Határozat sz.
2004/8/VIII/74.
2004/8/VIII/75.
2004/8/VIII/77.
2004/8/VIII/84.
2004/8/VIII/87.
2004/8/VIII/90.
2004/8/VIII/92.
2004/8/VIII/98.
2004/10/VI/7.
2004/10/VI/10.
2004/10/VI/11.
2004/10/VI/20.
2004/10/VI/21.
2005/6/VIII/2/5.
2005/6/VIII/2/13
2005/6/VIII/2/28
2005/6/IX/2/16.
2005/6/IX/2/20.
2005/6/IX/2/21.
2005/6/IX/2/40.
2005/6/IX/2/42.
2005/6/IX/2/48.
2005/6/IX/2/54.
2005/6/IX/2/56.
2005/6/IX/2/59.
2005/6/X/2/40.
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Kód Benyújtó
A kérelem tárgya
Bs423 DE
politológia alapképzési szak indítása
Bs224 NÜF
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
indítása
Bs315 KRE
szociális munka alapképzési szak indítása
Bs366 TSF
szociális munka alapképzési szak indítása
Bs209 NyFkommunikáció és médiatudomány alapképGTFK
zési szak indítása
Bs396 VTIF
kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak indítása
Bs251 ZsKF
emberi erıforrások alapképzési szak indítása
Bs143 BKF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs175 HJF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs178 TPF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs223 NÜF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs255 BMF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs259 GDF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs309 KRF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs351 KE
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs408 EJF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs438 BDF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs151 NyME
kereskedelem és marketing alapképzési szak
indítása
Bs285 VE
kereskedelem és marketing alapképzési szak
indítása
Bs293 DE
kereskedelem és marketing alapképzési szak
indítása
Bs142 BKF
közszolgálati alapképzési szak indítása
Bs155 ÁVF
közszolgálati alapképzési szak indítása
Bs179 TPF
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
indítása
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Határozat sz.
2005/6/X/2/41.
2005/6/X/2/42.
2005/6/X/2/43.
2005/6/X/2/44.
2005/6/X/2/57.
2005/6/X/2/58.
2005/6/X/2/109.
2005/6/X/2/110.
2005/6/X/2/111.
2005/6/X/2/112.
2005/6/X/2/113.
2005/6/X/2/114.
2005/6/X/2/115.
2005/6/X/2/116.
2005/6/X/2/117.
2005/6/X/2/118.
2005/6/X/2/119.
2005/6/X/2/120.
2005/6/X/2/121.
2005/6/X/2/122.
2005/6/X/2/123.
2005/6/X/2/124.
2005/6/X/2/125.
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Kód Benyújtó
A kérelem tárgya
Bs439 BDF
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
indítása
Bs225 NÜF
pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
Bs195 NYME turizmus-vendéglátás alapképzési szak indí-ATFK tása
Bs313 KRF
turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
Bs148 NyME
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési
szak indítása
Bs185 TSF
emberi erıforrások alapképzési szak indítása
Bs477 DEemberi erıforrások alapképzési szak indítása
HPFK
Bs170 ZsKF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs435 WSÜF kereskedelem és marketing alapképzési szak
indítása
Bs437 WSÜF közszolgálati alapképzési szak indítása
Bs168 ME
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
indítása
Bs436 WSÜF nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
indítása
Bs153 NyME
pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
Bs307 PTE
turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
Bs345 BCE
turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
Bs400 ZMNE villamosmérnöki alapképzési szak indítása
Bs749 BDF
kémia alapképzési szak indítása
Bs718 GDF
gazdasági informatikus alapképzési szak
indítása
Bs383 KF
környezetgazdálkodási agrármérnök alapképzési szak indítása
Bs418 KF
kertészmérnöki alapképzési szak indítása
Bs527 DF
környezetmérnöki alapképzési szak indítása
Bs747 BDF
biológia alapképzési szak indítása
Bs732 TSF
ápolás és betegellátás alapképzési szak indítása
Bs332 SzTE
sportmenedzser alapképzési szak indítása

Határozat sz.
2005/6/X/2/126.
2005/6/X/2/127.
2005/6/X/2/128.
2005/6/X/2/129.
2005/6/X/2/151.
2005/6/X/2/152.
2005/6/X/2/153.
2005/6/X/2/154.
2005/6/X/2/155.
2005/6/X/2/156.
2005/6/X/2/157.
2005/6/X/2/158.
2005/6/X/2/159.
2005/6/X/2/160.
2005/6/X/2/161.
2005/7/IX/2/8.
2005/7/IX/2/18.
2005/7/IX/2/22.
2005/7/IX/2/32.
2005/7/IX/2/33.
2005/7/IX/2/39.
2005/7/IX/2/42.
2005/7/IX/2/55.
2005/7/IX/2/56.
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Kód Benyújtó
A kérelem tárgya
Bs733 TSF
egészségügyi szervezı alapképzési szak
indítása
Bs200 NyME
szociálpedagógia (szhk: Pápa) alapképzési
szak indítása
Bs424 ZsKF
szociológia alapképzési szak indítása
Bs445 PPKE
politológia alapképzési szak indítása
Bs425 ZsKF
társadalmi tanulmányok alapképzési szak
indítása
Bs722 NyME
igazgatásszervezı alapképzési szak indítása
Bs539 DE
kommunikáció és médiatudomány alapk.
szak indítása
Bs710 KTIF
kommunikáció és médiatudomány alapk.
szak indítása
Bs260 SzIE
kommunikáció és médiatudomány alapk.
szak indítása
Bs748 BDF
matematika alapképzési szak indítása
Bs769 KE
gazdaságinformatikus alapk. szak indítása
Bs746 BDF
környezettan alapképzési szak indítása
Bs524 SZIE
szociálpedagógia alapképzési szak indítása
Bs549 ME
politológia alapképzési szak indítása
Bs751 DE
politológia alapképzési szak indítása
Bs336 SZTE
társadalmi tanulmányok alapképzési szak
mód.
indítása
Bs756 NÜF
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
indítása
Bs687 PPKE
kulturális antropológia alapképzési szak
indítása
Bs605 PTE
néprajz alapképzési szak indítása
Bs507 BF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak indítása
Bs714 BKF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
(Bs143)
szak indítása
Bs719 GDF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
(Bs529)
szak indítása
Bs734-7 TPF
gazdálkodási és menedzsment alapképzési
(Bs178)
szak indítása
Bs762 HJF
gazdálkodás és menedzsment alapképzési
(Bs175)
szak indítása
Bs725 BME
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
indítása
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Határozat sz.
2005/7/IX/2/57.
2005/7/IX/2/86.
2005/7/IX/2/92.
2005/7/IX/2/93.
2005/7/IX/2/94.
2005/7/IX/2/98.
2005/7/IX/2/113.
2005/7/IX/2/114.
2005/7/IX/2/115.
2005/8/III/2/1.
2005/8/III/2/2.
2005/8/III/2/12.
2005/8/III/2/39.
2005/8/III/2/43.
2005/8/III/2/44.
2005/8/III/2/45.
2005/8/III/2/47.
2005/8/III/2/49.
2005/8/III/2/63.
2005/8/III/2/70.
2005/8/III/2/72.
2005/8/III/2/73.
2005/8/III/2/75.
2005/8/III/2/76.
2005/8/III/2/77.
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Kód
Bs73841
(Bs179)

Bs728

Benyújtó
A kérelem tárgya
TPF
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
indítása
ZSKF

(Bs251)

Bs724

BME

Bs753

WSÜF

(Bs435)

Bs750

DE

(Bs477)

Bs754

NYME

(Bs153)

Bs546
+kieg.
Bs547

DF
DF

Bs704

BGF

Bs713

VTIF

(Bs396)

Bs601

PTE

Bs579
Bs629
Bs684
Bs619
Bs656
Bs586
Bs705
Bs548

BDF
KRE
PPKE
NYF
EKF
NyME
KE
KTIF

Bs559

SZIE

Bs502
Bs700
Bs706
Bs519
Bs587
Bs709

NYME
SZTE
KE
ELTE
NYME
EJF

emberi erıforrások alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési
szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési
szak indítása
emberi erıforrások alapképzési szak indítása
pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
kommunikáció és médiatudomány alapk.
szak indítása
kommunikáció és médiatudomány (szhk:
Budapest) alapképzési szak indítása
kommunikáció és médiatudomány alapk.
szak indítása
kommunikáció és médiatudomány alapk.
szak indítása
ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak
indítása
anglisztika alapképzési szak indítása
anglisztika alapképzési szak indítása
anglisztika alapképzési szak indítása
germanisztika alapképzési szak indítása
germanisztika alapképzési szak indítása
germanisztika alapképzési szak indítása
magyar alapképzési szak indítása
informatikus könyvtáros alapképzési szak
indítása
informatikus könyvtáros alapképzési szak
indítása
gyógypedagógus alapképzési szak indítása
gyógypedagógus alapképzési szak indítása
gyógypedagógus alapképzési szak indítása
testnevelı edzı alapképzési szak indítása
andragógia alapképzési szak indítása
andragógia alapképzési szak indítása

Határozat sz.
2005/8/III/2/78.
2005/8/III/2/79.
2005/8/III/2/84.
2005/8/III/2/85.
2005/8/III/2/86.
2005/8/III/2/87.
2005/8/III/2/92.
2005/8/III/2/93.
2005/8/III/2/94.
2005/8/III/2/95.
2005/8/III/2/99.
2005/8/III/2/114.
2005/8/III/2/115.
2005/8/III/2/116.
2005/8/III/2/127.
2005/8/III/2/128.
2005/8/III/2/129.
2005/8/III/2/139.
2005/8/III/2/169.
2005/8/III/2/170.
2005/8/III/2/186.
2005/8/III/2/187.
2005/8/III/2/188.
2005/8/III/2/201.
2005/8/III/3/2.
2005/8/III/3/3.
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Kód Benyújtó
A kérelem tárgya
Határozat sz.
Bs702 DF
andragógia alapképzési szak indítása
2005/8/III/3/4.
Bs767 SZTE
vadgazda mérnöki alapképzési szak indítása
2005/9/V/1/9.
Bs583 BDF
szabad bölcsészet alapképzési szak indítása
2005/9/V/1/10.
Bs774 EJF
gazdálkodási és menedzsment alapképzési
2005/9/V/1/12.
szak indítása
Bs727 KRF
gazdálkodási és menedzsment alapképzési
2005/9/V/1/13.
szak indítása
Bs534 KRF
kereskedelem és marketing alapk. szak indí2005/9/V/2/1.
tása (távokt.)
Bs536 KRF
pénzügy és számvitel alapk. szak indítása
2005/9/V/2/2.
(távoktatás)
Bs770 DF
közlekedésmérnöki alapképzési szak indítá- 2005/10/VII/2/3.
sa
Bs799 KRF
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
2005/10/VII/2/9.
alapképzési szak indítása (távoktatás)
Bs776 KTIF
kántor alapképzési szak indítása
2005/10/VII/2/13
Bs647 SZTE
gazdálkodási és menedzsment alapképzési
2005/10/VII/2/19
szak indítása (távoktatás)
Bs804 NYME igazgatásszervezı alapképzési szak indítása 2005/10/VII/2/27

Felsıfokú szakképzési programok
Támogatott programok
Kód
F177

F179

F180

138

Benyújtó A kérelem tárgya
ELTE
farmakológus
szakasszisztens
felsıfokú szakképzettség
BCE
ökológiai gazdálkodó
felsıfokú szakképzés létesítése
NyF
területfejlesztési
és gazdaságfejlesztési menedzser felsıfokú
szakképzési program létesítése

Tudományág
1.5. Biológiai tudományok

Határozat sz.
2004/10/VII.

4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok

2005/3/VIII.

5.1.Gazdálkodás- és
szervezéstudományok

2005/8/VI.
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Új típusú alapképzési szakok létesítése
Támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapszakok)
Kód
Bk67
Bk69
Bk70
Bk71
Bk72
Bk73
Bk74
Bk75
Bk76
Bk20
Bk53
Bk10
Bk26
Bk47
Bk48
Bk49

Bk50
Bk28
Bk31
Bk29

Benyújtó
A kérelem címe
Határozat száma
BCE (BKÁE) közszolgálati közgazdász alapszak
2004/7/V/1.
(koordináló int.) létesítése
BCE (BKÁE) alkalmazott közgazdaságtan alap2004/7/V/2.
(koordináló int.) szak létesítése
BCE (BKÁE) gazdaságelemzés alapszak létesíté2004/7/V/3.
(koordináló int.) se
KVK (koordi- kereskedelem és marketing alap2004/7/V/4.
náló szervezet) szak létesítése
KVK
gazdálkodási és menedzsment
2004/7/V/5.
alapszak létesítése
KVK
nemzetközi gazdálkodás alapszak
2004/7/V/6.
létesítése
KVK
pénzügy és számvitel alapszak léte2004/7/V/7.
sítése
KVK
emberi erıforrások alapszak létesí2004/7/V/8.
tése
KVK
turizmus és vendéglátás alapszak
2004/7/V/9.
létesítése
BCE
nemzetközi tanulmányok alapszak
2004/7/V/12.
létesítése
BCE
politológia alapszak létesítése
2004/7/V/13.
PTE
igazságügyi igazgatás alapszak
2004/7/V/14.
létesítése
SZE
nemzetközi igazgatás alapszak
2004/7/V/15.
létesítése
RF
bőnügyi igazgatás alapszak létesí2004/7/V/16.
tése
RF
rendészeti igazgatás alapszak létesí2004/7/V/17.
tése
SZTE
munkaügyi kapcsolatok és társada2004/7/V/18.
lombiztosítási igazgatás alapszak
létesítése
BCE
igazgatás-szervezı alapszak létesí2004/7/V/19.
tése
ELTE
földrajz alapszak létesítése
2004/7/V/20.
ELTE
földtudomány alapszak létesítése
2004/7/V/21.
ELTE
biológia alapszak létesítése
2004/7/V/22.
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Kód
Bk33mód

Benyújtó
ELTE

Bk8mód

SE

Bk51

ME

Bk66

ELTE

Bk25

SZE

Bk22
átdolg.
Bk110

NYME

Bk83

SE

Bk68

KJF

Bk84

ELTE

Bk85

ELTE

Bk86

ELTE

Bk87

VTIF

NYME

A kérelem címe
Határozat száma
környezettan 180+30kr alapszak
2004/8/VII/1.
létesítése
ápolás és betegellátás 240kr alap2004/8/VII/2.
szak létesítése
szociológia 180kr alapszak létesí2004/8/VII/3.
tése
társadalmi tanulmányok 180kr
2004/8/VII/5.
alapszak létesítése
szociális munkás alapszak létesíté2004/8/VII/6.
se
természetvédelmi mérnök alapszak
2005/1/VIII/1.
létesítése
vadgazda mérnök alapszak létesí2005/1/VIII/2.
tése
humánkineziológia alapszak létesí2005/1/VIII/3
szakirány nélkül
tése
támogatva

(volt Bk52)

Bk82
Bk37

SE
ZMNE

Bk16

SZIE

Bk111

ME

Bk112

ZMNE

Bk12átd

SZIE

140

kommunikáció- és médiatudomány
alapszak létesítése
óvodapedagógus (nemzetiségi
szakirányokkal) alapszak létesítése
tanító (nemzetiségi szakirányokkal) alapszak létesítése
konduktor (óvodapedagógus, tanító
szakirányokkal) alapszak létesítése
szociálpedagógia alapszak létesítése
sportmenedzser alapszak létesítése
katonai gazdálkodás alapszak létesítése
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak létesítése
kulturális antropológia alapszak
létesítése
védelmi igazgatás alapszak létesítése
informatikus és szakigazgatási
agrármérnök alapszak létesítése

2005/1/VIII/4
2005/1/VIII/5
2005/1/VIII/6
2005/1/VIII/7
2005/1/VIII/8
2005/1/VIII/9.
2005/2/VII/6.
2005/2/VIII/2.
2005/3/VI/12.
2005/3/VI/13.
2005/3/VII/2.
(szakigazgatási
agrármérnök elnevezéssel támogatva)

Akkreditáció Magyarországon 15

Kód
Bk95

Benyújtó
ELTE

Bk114

VE

Bk80mód SE
Bk81mód SE
Bk94
ELTE
Bk113átd BME
Bk19átd.

BMF

Bk41átd

SZIE

Bk77átd

BGF

Bk96
Bk103

ELTE
ELTE

Bk102
Bk99

ELTE
ELTE

Bk100

ELTE

Bk105

ELTE

Bk104

ELTE

Bk101

ELTE

Bk97

ELTE

Bk98
Bk106
Bk107

ELTE
ELTE
ELTE

Bk108

ELTE

A kérelem címe
Határozat száma
informatikus könyvtáros alapszak
2005/3/VII/3.
létesítése
mőszaki menedzser alapszak létesí2005/3/VII/4.
tése
rekreáció-, életmód- és egészség2005/3/VII/5.
fejlesztés alapszak létesítése
testnevelı-edzı alapszak létesítése
2005/3/VII/6.
gyógypedagógia alapszak létesítése 2005/3/VII/7.
építészmérnöki alapképzési szak
2005/4/IV.
létesítése
mőszaki szakoktató alapképzési
2005/5/VII/1.
szak létesítése
mezıgazdasági szakoktató alap2005/5/VII/2.
képzési szak létesítése
üzleti szakoktató alapképzési szak
2005/5/VII/3.
létesítése
magyar alapképzési szak létesítése
2005/6/X/1/1.
szlavisztika alapképzési szak létesí2005/6/X/1/2.
tése
romológia alapképzési szak létesítése 2005/6/X/1/3.
anglisztika alapképzési szak létesíté- 2005/6/X/1/4.
se
germanisztika alapképzési szak
2005/6/X/1/5.
létesítése
keleti nyelvek és kultúrák alapkép2005/6/X/1/6.
zési szak létesítése
ókori nyelvek és kultúrák alapkép2005/6/X/1/7.
zési szak létesítése
romanisztika alapképzési szak
2005/6/X/1/8.
létesítése
történelem alapképzési szak létesí2005/6/X/1/9.
tése
néprajz alapképzési szak létesítése
2005/6/X/1/10
pedagógia alapképzési szak létesítése 2005/6/X/1/11
pszichológia alapképzési szak létesí- 2005/6/X/1/12
tése
szabad bölcsészet alapképzési szak 2005/6/X/1/13.
létesítése (a mővészettörténet szakirány véleményezésének felfüggesztésével)
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Kód
Bk109

Benyújtó
ELTE

Bk116

PRTA

Bk115
Bk118

KTIF
KRE

A kérelem címe
Határozat száma
andragógia alapképzési szak létesí2005/6/X/1/14.
tése (a munkavállalási tanácsadó és
a személyügyi szervezı szakirányok
létesítését nem támogatva)
egyházi közösségszervezı alap2005/7/IX/1.
képzési szak létesítése
kántor alapképzési szak létesítése
2005/8/III/1/1
diakónia alapképzési szak létesítése 2005/8/III/1/2

(Bs369)

Bk48
(Bs172)

RTF

rendészeti igazgatási mesterszak
biztonsági szakirány létesítése

2005/10/VII/2/25.

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Mk16

ZMNE

Mk17

ZMNE

Mk18

ZMNE

Mk19
Mk20

ZMNE
ZMNE

Mk21

ZMNE

Mk22
Mk23
Mk24

ZMNE
ZMNE
ZMNE

Mk25

ZMNE

Bk121

TKBF

Mk41
Mk2

BME
BME
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katonai logisztikai mesterszak létesítése (2 szakirány nélkül támogatva)
katasztrófavédelmi mérnök mesterszak
létesítése
biztonságtechnikai mérnök mesterszak
létesítése
védelmi igazgatás mesterszak létesítése
védelmi infokommunikációs rendszerszervezı mesterszak létesítése (vezetéstechnikai rendszerszervezı szaknévvel támogatva)
biztonság- és védelempolitikai mesterszak létesítése
nemzetbiztonsági mesterszak létesítése
katonai vezetıi mesterszak létesítése
büntetésvégrehajtási nevelésirányító
mesterszak létesítése (büntetésvégrehajtási vezetı szaknévvel támogatva)
határrendészeti és -védelmi vezetıi
mesterszak létesítése
buddhista hittudós és tanító alapképzési szak létesítése
építész mesterszak létesítése
mérnök informatikus mesterszak létesítése (megjegyzéssel támogatva, nem
minden szakiránnyal)

2005/8/IV/1.
2005/8/IV/2.
2005/8/IV/3.
2005/8/IV/4.
2005/8/IV/5.

2005/8/IV/6.
2005/8/IV/7.
2005/8/IV/8.
2005/8/IV/9.

2005/8/IV/10.
2005/10/VII/3/1
2005/10/VII/3/2
2005/10/VII/4/1
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Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Mk3mód BME
villamosmérnöki mesterszak létesítése
(megjegyzéssel támogatva)
Mk41
BME
infrastruktúra-építımérnöki mesterszak létesítése
Mk8
BME
szerkezet-építımérnöki mesterszak
létesítése
Mk11
BME
mőanyag- és száltechnológiai mérnöki
mesterszak létesítése
Mk12
BME
vegyészmérnöki mesterszak létesítése
Mk26
NYME könnyőipari mérnök mesterszak létesítése
Mk28
NYME faipari mérnök mesterszak létesítése
Mk29
ME
kohómérnök mesterszak létesítése
Mk30
ME
anyagmérnök mesterszak létesítése
Mk32
SZE
mechatronikai mérnök mesterszak
létesítése
Mk33
VE
környezetmérnöki mesterszak létesítése
Mk36
ME
bánya és geotechnikai mérnök mesterszak létesítése
Mk37
ME
hidrogeológus mérnök mesterszak
létesítése
Mk38
ME
elıkészítéstechnikai mérnök mesterszak létesítése
Mk39
ME
földtudományi mérnök mesterszak
létesítése
Mk40
ME
olaj- és gáztechnikai mérnök mesterszak létesítése
Mk6
BME
földmérı és térinformatika mesterszak
létesítése
Mk34
BCE
gazdaságinformatikus mesterszak létesítése

Határozat száma
2005/10/VII/4/2
2005/10/VII/4/4
2005/10/VII/4/5
2005/10/VII/4/6
2005/10/VII/4/7
2005/10/VII/4/8
2005/10/VII/4/9
2005/10/VII/4/10.
2005/10/VII/4/11.
2005/10/VII/4/12.
2005/10/VII/4/15.
2005/10/VII/4/16.
2005/10/VII/4/17.
2005/10/VII/4/18.
2005/10/VII/4/19.
2005/10/VII/4/20.
2005/10/VII/4/21.
2005/10/VII/4/22.

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Kód
Mk42
Mk45

Benyújtó
Szak megnevezése
Határozat sz.
VE
folyamatmérnöki mesterszak létesítése
2005/10/VII/4/13.
BCE
dísznövény- és zöldfelület-tudományi mes- 2005/10/VII/4/14.
terszak létesítése
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Az Oktatási Miniszter határozatai
Támogatott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek miniszteri jóváhagyása
Kód Benyújtó
A kérelem címe
Támogató MAB Megjelenés a
határozat száma Közlönyben
Li2
CEU
magyarországi felsıoktatá2005/2/V/7.
MK/42. szám
si intézmény létesítése
(2005.04.01.)
L106
PTE
Felnıttképzési és Emberi
2003/9/VIII/1. MK. 2005/56.
Erıforrás Fejlesztési Kar
(NT)
(04.28.)
81/2005. (IV.28)
létesítése
Korm. rendelet
k253
ELTE
társadalmi integrációs
2004/8/VI/9.
15/2005.
tanácsadó szakirányú to2005/3/VI/1.
(V.26) OM
vábbképzési szak létesítése
(NT)
rendelet
MK 69. szám.
Bs16
KF
mőszaki informatika alap2004/8/VIII/7. OM eng. száma:
képzési szak indítása
(NT)
1380-1/2005
Bs76
SzTE
mezıgazdasági mérnök
2004/8/VIII/73. OM eng. száma:
alapképzési szak indítása
(NT)
31288-11/2004
Bs55
NyF
mezıgazdasági mérnök
2004/8/VIII/71. OM eng. száalapképzési szak indítása
(NT)
ma: 313656/2004
Bs80
SzTE
mőszaki informatika alap2004/10/VI/10. szóbeli értesülés
a miniszteri
képzési szak indítása
(NT)
endelyezésrıl

s1078

DE

sz703új

PPKE

s722új

VE

s702új

BDF

s1022

PTE
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kommunikáció egyetemi
2004/6/V/1/20.
OK 31.
alapképzési szak indítása
(VIII.27)
filozófia egyetemi alapkép2004/5/VI/1.7.
OK 31.
zési szak indítása
(VIII.27)
kommunikációs nyelv és
2004/6/V/1/10.
OK 31.
irodalom egyetemi alapHIA
(VIII.27)
képzési szak indítása
(2006. június
(HIA 2006.
(magyar nyelv és irodalom
30-ig)
június 30-ig)
néven támogatva)
nemzetközi kommunikáció (2002/9/V/2.1.)
OK 31.
fıiskolai alapképzési szak 2004/6/V/1/9.
(VIII.27)
indítása
HIA
(HIA
(2006.06.30.-ig) 2006.06.30-ig)
horvát nyelv és irodalom 2004/6/V/1/13.
OK 31.
egyetemi alapképzési szak
HIA
(VIII.27)
indítása
(2006.06.30.-ig)
(HIA
2006.06.30.-ig)
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Ellentétes döntések
Ssz

Kód

Szak megnevezése

1 Bs709 andragógia

Kérelmezı

2 Bs587 andragógia

I

NT igen
2 évre
NT igen

3

I

NT igen

I

NT igen

I

NT igen

I

NT igen
2 évre
NT igen
2 évre
NT igen
2 évre
NT 1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Eötvös József Fıiskola

Elız- Plé- Felvételi
mény num tájékozta(I/N) döntés tóban
szerepel

Nyugat-Magyarországi
Egyetem
Bs579 anglisztika
Berzsenyi Dániel Fıiskola
Bs629 anglisztika
Károli Gáspár Református Egyetem
Bs684 anglisztika
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bs732 ápolás és betegellátás Tessedik Sámuel Fıiskola EI
Bs733 egészségügyi szervezı Tessedik Sámuel Fıiskola EI
Bs728 emberi erıforrások
Zsigmond király Fıis(Bs251)
kola
Bs438 gazdálkodási és me- Berzsenyi Dániel Fıisnedzsment
kola
Bs714 gazdálkodási és me- Budapesti Kommuniká(Bs143) nedzsment
ciós Fıiskola
Bs507 gazdálkodási és me- Dunaújvárosi Fıiskola
nedzsment
Bs774 gazdálkodási és me- Eötvös József Fıiskola
nedzsment
Bs762 gazdálkodási és me- Harsányi János Fıiskola
(Bs175) nedzsment
Bs727 gazdálkodási és me- Károly Róbert Fıiskola
nedzsment
Bs734-7 gazdálkodási és me- Tomori Pál Fıiskola
(Bs178) nedzsment
Bs647 gazdálkodási és me- Szegedi Tudománynedzsment (távokta- egyetem
tás)

I

N
I
I
I
I
I

NT igen
2 évre
NT igen

I

NT igen
2 évre
NT igen

I

NT igen

I

NT igen
2 évre
NT igen

I

1

A MAB által nem támogatott, de a Felvételi tájékoztató 2006. januári hivatalos kiegészítésében
szereplı új alapképzési szak
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Ssz

Kód

Szak megnevezése

17 Bs619 germanisztika
18 Bs706 gyógypedagógus

Kérelmezı

Nyíregyházi Fıiskola
Kaposvári Egyetem
CSPFK
19 Bs502 gyógypedagógus
Nyugat-Magyarországi
Egyetem ATFK
20 Bs700 gyógypedagógus
Szegedi Tudományegyetem JTFK
21 Bs804 igazgatásszervezı
Nyugat-Magyarországi
Egyetem Geoinf. FK.
22 Bs548 informatikus könyvtá- Kölcsey Ferenc Reforros
mátus Tanítóképzı Fıiskola
23 Bs559 informatikus könyvtá- Szent István Egyetem
ros
JFK
24 Bs776 kántor
Kölcsey Ferenc Ref.
Tanítóképzı
25 Bs62 kertészmérnöki
Veszprémi Egyetem
GMK
26 Bs546 kommunikáció és
Dunaújvárosi Fıiskola
+kieg. médiatudomány
27 Bs710 kommunikáció és
Kölcsey Ferenc Reformédiatudomány
mátus Tanítóképzı Fıiskola
28 Bs713 kommunikáció és
Vitéz János Római Kato(Bs396) médiatudomány
likus Fıiskola
29 Bs383 környezetgazdálkodási Kecskeméti Fıiskola
kieg.
agrármérnök
KFK
30 Bs748 matematika
Berzsenyi Dániel Fıikola
31 Bs16 mérnök informatikus Kecskeméti Fıiskola
32 Bs80 mérnök informatikus Szegedi Tudományegyetem TTK
1

Elız- Plé- Felvételi
mény num tájékozta(I/N) döntés tóban
szerepel

I
I

NT igen
NT igen

I

NT igen

I

NT igen

N

NT

I

NT igen
2 évre

I

NT igen

I

NT

I

NT3 igen

I

NT igen
2 évre
NT igen
2 évre

I

I
N
I
I
I

1

2

NT igen
2 évre
NT igen
2 évre
NT igen
2 évre
NT igen
NT igen

A MAB által nem támogatott, de a Felvételi tájékoztató 2006. januári hivatalos kiegészítésében
szereplı új alapképzési szak
2
A szak indítását a MAB nem támogatta, az intézmény saját hatáskörben hirdette meg a Felvételi
Tájékoztatóban. (A hitéleti képzésekhez nem kell a miniszter szakindítási engedélyét kérni.)
3
A kérelmet a MAB 2005/6/IX/2/2. számú határozatában támogatta a szakindítást. (Utólagos helyesbítés.)

146

Akkreditáció Magyarországon 15

Ssz

Kód

Szak megnevezése

33 Bs55
34
35
36
37

mezıgazdasági mérnöki
Bs76 mezıgazdasági mérnöki
Bs168 nemzetközi gazdálkodás
Bs738-41 nemzetközi gazdálko(Bs179) dás
Bs725 nemzetközi gazdálkodás

38 Bs756
39 Bs605
40 Bs601
41 Bs536
42 Bs549
43 Bs336
mód.
44 Bs767

Kérelmezı

Nyíregyházi Fıiskola
MMFK
Szegedi Tudományegyetem MFK
Miskolci Egyetem
Tomori Pál Fıiskola

Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem
nemzetközi tanulmá- Nemzetközi Üzleti Fınyok
iskola
néprajz
Pécsi Tudományegyetem
ókori nyelvek és kul- Pécsi Tudományegyetúrák
tem
pénzügy és számvitel Károly Róbert Fıiskola
(távoktatás)
politológia
Miskolci Egyetem
társadalmi tanulmá- Szegedi Tudománynyok
egyetem
vadgazda mérnöki
Szegedi Tudományegyetem MFK

Elız- Plé- Felvételi
mény num tájékozta(I/N) döntés tóban
szerepel

I

NT igen

I

NT igen

N

NT igen

I

NT igen
2 évre
NT 1

I

N
I

NT igen
2 évre
NT igen

I

NT igen

I

NT igen

I
I

NT nem2
NT igen
2 évre
NT igen

N

Jelmagyarázat:
I = az alapszak jogelıd szakán az intézményben folyik képzés
N = az alapszak jogelıd szakán az intézményben nem folyik képzés
NT = Nem Támogatja
Igen - 2 évre = Az adott szak indítását az oktatási miniszter 2 évre engedélyezte.
* OM leveleket lásd alább
1

A szak indítását a miniszter engedélyezte, de a szakot az intézmény nem hirdette meg a 2006/07-es
tanévre, így a Felvételi Tájékoztatóban nem szerepel.
2
A szak indítását a miniszter NEM engedélyezte, tévesen szerepel a Felvételi Tájékoztatóban.
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AZ OKTATÁSI MINISZTER ÁLLÁSFOGLALÁSA
egyes MAB határozatokkal kapcsolatban
Tisztelt Elnök Úr!
A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt módosító 2003. évi XXXVIII.
törvény felhatalmazást adott arra, hogy többciklusú képzés az oktatási miniszter
egyedi kísérlet bevezetésére adott engedélye alapján indítható legyen.
Az Országgyőlés felhatalmazta a kormányt, hogy rendeletben szabályozza a többciklusú képzés kísérleti bevezetését, illetve a már kiadott engedélyek alapján megkezdett többciklusú képzés folytatásának feltételeit. A felsıoktatásáról szóló 1993.
évi LXXX. törvényt módosító 2005. évi CVI. törvény rendelkezik a többciklusú
képzésirıl és a kormány felsıoktatással kapcsolatos feladatai körében a többciklusú képzés rendeleti szabályozásáról.
A magyar felsıoktatás és az oktatási kormányzat is kötelezettséget vállalt a többciklusú képzési szerkezet bevezetésére. a Bolognai Nyilatkozathoz kapcsolódó
országok elkötelezték magukat amellett, hogy még 2010 elıtt, 2005-ben megkezdik az új képzési szerkezet bevezetését. Magyarország 2006-ra vállalta ezt a feladatot. Ennek megfelelıen határozza meg a hivatkozott 2005. évi CVI. törvény és az
Országgyőlés által elfogadott új felsıoktatási törvény is az új képzési szerkezet
bevezetését a magyar felsıoktatásban.
A Nemzeti Bologna Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia és a Fıiskolák Fıigazgatói Konferenciája Bologna Bizottsága, valamint a Magyar Akkreditációs
Bizottság együttmőködésében született meg a javaslat a korábbi egyetemi és fıiskolai szintő szakok rendszerének átalakítására, ennek eredményeként a ciklusokra
bontott, osztott képzés alapképzési szakrendszerének meghatározására, az átalakításhoz kapcsolódó akkreditációs eljárás rendeleti szabályozására.
A többciklusú felsıoktatás képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól a
381/2004. (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezik.
A többciklusú képzés tekintetében egyetemekben a felsıoktatási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A felsıoktatási intézmények szakindítási kérelemirıl a felsıoktatási törvény 81.§-a (2) bekezdésének d) pontjában foglalat eljárás alapján
kértük a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalását.
A 381/2004. (XII.28.) Korm. rendelet 6.§-ának (4) bekezdése alapján a Magyar
Akkreditációs Bizottság arról nyilvánított véleményt, hogy a felsıoktatási intézmény által benyújtott tanterv, tantárgyi program összhangban van-e az alapképzési
szak képzési és kimeneti követelményivel és megvannak-e az intézményben az
alapképzési szak indításához az alapvetı személyi és tárgyi feltételek.
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A Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. szeptember 30-ai, október 14-ei és október 28-ai ülésein hozott állásfoglalásainak indoklását, valamint a felsıoktatási intézményeknek a szakindítási engedély megadásához megküldött kiegészítı információit figyelembe véve több szakon a testület véleményétıl eltérıen a szakindítási engedély megadásáról döntöttem.
A felsıoktatási törvény 74§ (2) bekezdésében és a Magyar Akkreditációs bizottság
mőködésérıl szóló 199/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 20.§-ának (6) bekezdésében
foglaltak szerint egyes alapképzési szakok indítási tárgyában hozott, a Magyar
Akkreditációs Bizottság véleményétıl eltérı döntésemet az alábbiakkal indoklom.
1. Azon szakindítási kérelmek esetében, amelyeken – a fıiskolai vagy egyetemi
szintő képzési elızményeket is figyelembe véve – a szakindítási engedély megadásáról döntöttem, a Magyar Akkreditációs Bizottság – megküldött véleményében – a képzés személyi és tárgyi feltételeit illetıen olyan kizáró okot nem
fogalmazott meg, amely szerint a szak képzési hátterét az adott intézményben
fel kellene számolni, vagy meg kellene vonni az intézmény oklevél kiadási jogát. A Magyar Akkreditációs Bizottság által hiányolt feltételek az osztott képzés
elsı képzési ciklusának indításán intézményi hatáskörben megteremthetık vagy
fejleszthetık.
2. Több esetben – figyelemmel a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményére –
határozott idıre, két évre szóló szakindítási engedélyt adtam, amely megjelenik
a Felsıoktatási felvételi tájékoztató 2006. évi kiadványában is. Két év után új
évfolyamon képzés csak az eredmények szakindítást követıen hirdethetı meg.
Ezt lehetıséget ad az intézményeknek a feltételek meglétének bizonyítására.
Korábban számos esetben élt a testület is a meghatározott idıre szóló szakindítási engedély ajánlásával.
3. Az új alapszakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározására a
szakterületen képzést folytató felsıoktatási intézmények közösen tettek javaslatot. Ennek megfelelıen készítették el az intézmények tanterveiket. a Magyar
Akkreditációs Bizottság által az adott tantervre, és az abban szereplı tantárgyakra tett észrevételek legtöbb esetben a tanterv módosításának kiegészítésével
érvényesíthetık. Az erre történı felhívást a testület intézménynek is megküldött
állásfoglalása és az indítási engedély is tartalmazza.
4. A Magyar Akkreditációs Bizottság elutasító véleménye alapján nem adtam
olyan kérelemre szakindítási engedélyt, ahol korábban a képzési területen, az
adott szakon nem volt képzési elızmény.
5. Figyelemmel voltam azon testületi véleményekre, amelyekben kifogásolták,
hogy azonos vagy hasonló képzési területen több szak indítását ugyanazon személyi kör részvételével kezdeményezte az adott intézmény és ezért a képzés
megvalósíthatóságát a Magyar Akkreditációs Bizottság nem látta biztosítottnak.
6. A hatályos felsıoktatási törvény értelmében fıiskola abban az esetben mőködhet, ha legalább egy tudományágban képes és alkalmas több szakon alapképzés-
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re. A Magyar Akkreditációs Bizottság erre irányuló elızetes véleménye alapján
az Országgyőlés által állami elismerést nyelt új felsıoktatási intézmények esetében a képzések átalakításakor az intézmények mőködésének stabilizálása érdekében döntöttem a szakindítási engedélyek megadásáról.
A Magyar Akkreditációs Bizottság rendszeresen, de legalább 8 évenként vizsgálja a felsıoktatási intézményekben a képzés és a tudományos tevékenység
minıségét. Amennyiben ezeknél az intézményeknél a soron következı intézményi és program akkreditáció során a testület azt állapítja meg, hogy a képzés
színvonala miatt a felsıoktatási intézmény vagy annak szakjai, programjai nem
felelnek meg a képzés célnak, illetıleg a követelményeknek, javaslatot tehet a
hatályos rendelkezések szerint a képzés felfüggesztésére, illetve megszüntetésére.
7. A Magyar Akkreditációs Bizottság egyes állásfoglalásai nem voltak koherensek
a felsıoktatási törvény, illetve a 381/2004. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározottakkal. Így jogszabály rendelkezik az új képzési szerkezet 2006. szeptember 1-jétıl történı bevezetésérıl. Úgy ítélem meg, hogy az új osztott képzési
szerkezetben nem válható el a szaktársítás tantervének bemutatása a szakindítási
kérelemben.
8. A gyógypedagógus képzésben hosszú évtizedek után végre létrejöttek az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskola karán
kívül is képzési helyek, feltételeikben önerıbıl megerısödtek, regionális elfogadottságuk biztosított.
A gyógypedagógus képzés korábban fıiskolai szintő végzettséget és szakképzettséget adó képzés volt. a fogyatékosság típusának megfelelı pedagógus szakképzettség az engedélyezett képzési és kimeneti követelményének alapján alapfokozatot nyújtó képzésben szerezhetı meg. Olyan módosulás a képzésben nem
következett be, amely az alapképzés indításának engedélyezését a négy képzıhely által közösen kidolgozott követelmények alapján csak az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Karán tenné lehetıvé.
9. A képzési szerkezet átalakítása során részben hasonló irányultsággal, de két
önálló alapképzési szak képzési és kimeneti követelményinek engedélyezésére
került sor az andragógia és az emberi erıforrások alapképzési szakokon.
A Magyar Akkreditációs Bizottság az andragógia alapképzési szak indítását –
az engedélyezett képzési és kimeneti követelményektıl eltérıen – csak a személyügyi szervezı, valamint a munkavállalási tanácsadó szakirány nélkül támogatta.
A szakirányok által nyújtott szakmai ismeretek iránti társadalmi igény miatt
döntöttem és a képzések elfogadottsága alapján a szak képzési és kimeneti követelményeinek engedélyezésérıl. Ennek megfelelıen, illetve a szakindítást
elızetesen véleményezı bizottságok eltérı véleményére is figyelemmel, vala-
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mint a képzési helyek több évtizedes képzési elızményére, kialakított személyi
és tárgyi feltételeire tekintettel döntöttem a szakindítási engedélyek megadásáról.
10. A rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapszakon indítandó képzések
tárgyában hozott testületi állásfoglalás kitár a tanári mesterszak felvételének
elıfeltételeként alapképzésiben felveendı 10 kredit értékő pedagógiaipszichológiai ismeretek megítélésére.
Az Országgyőlés által elfogadott felsıoktatási törvény értelmében tanári szakképzettség mesterfokozatot nyújtó tanári szakon szerezhetı. Tanító, konduktor,
óvodapedagógus, szakoktató gyógypedagógus szakképzettség alapképzésben
szerezhetı. A pedagógus munkakörben való alkalmazás feltételeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény határozza meg, amely szerint általános alkalmazási feltétel a szakiránynak megfelelı végzettségi szint és tanító, óvodapedagógus, vagy tanári szakképzettség. A Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalásában, iskolákban végezhetı „segítı pedagógiai tevékenység „esetében nem szükségszerő, hogy a felsıfokú képzésben szerzett szakképesítése helyett a jövıben alapfokozat legyen a képesítési elıírás. A tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményinek részét képezi a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítı pedagógiai, pszichológiai jellegő ismeretkör is. A tanári mesterszak egyes követelményeit, a közoktatás nevelési-oktatási feladataihoz igazodó szakképzettségeket – az elfogadott felsıoktatási törvénnyel összhangban – a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás eljárási rendjérıl szóló kormányrendelet, a képzési és kimeneti követelményeket
miniszteri rendelet határozza meg.
Magam is érzem a képzési rendszer átalakításának idıszakában a minıség védelmének súlyát, de a felsıoktatási intézménye térségi hivatását az intézményhálózat mőködési stabilitását, a megindult fejlesztések indokoltságát is szem
elıtt kellett tartanom, amikor a fenti szempontok alapján mérlegeltem és döntöttem a képzések indításáról.
Szíves tájékoztatásul levelemhez mellékelem az egyes alapképzési szakokon szakindítási engedélyt kapott felsıoktatási intézmények jegyzékét, valamint azoknak a
felsıoktatási intézményeknek és szakoknak a felsorolását, amelyek setében a Magyar Akkreditációs Bizottság véleménye alapján a szakindításhoz nem járultam
hozzá.

Budapest, 2005. december 21.

Üdvözlettel:
Magyar Bálint
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Kiadványok, közlemények
Akkreditációs Értesítı, 2005/1, 2005/2, 2005/3, 2006/1.

A fenti kiadványok korlátozott számban igényelhetık a MAB Titkárságán
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Intézmények kódjai
Állami egyetemek
Kód
Intézmény neve
BCE Budapesti Corvinus
22
Egyetem

Kód
KIK

(korábbi (korábbi: Államigazgatási Fıiskolai Kar)
ÁFK)

ÉTK
GTK
KERTK
KTK
TÁJK
TK
BME Budapesti Mőszaki és ÉÖK
Gazdaságtudományi
Egyetem
ÉSZK
GÉK
GTK

DE

Debreceni Egyetem

Karok
Közigazgatás-tudományi Kar

Élelmiszertudományi Kar
Gazdálkodástudományi Kar
Kertészettudományi Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Tájépítészeti Kar
Társadalomtudományi Kar
Építımérnöki Kar

Építészmérnöki Kar
Gépészmérnöki Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar
KSK Közlekedésmérnöki Kar
TTK Természettudományi Kar
VEK Vegyészmérnöki Kar
VIK
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
ÁOK Általános Orvostudományi Kar
AVK Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
BTK Bölcsészettudományi Kar
EFK Egészségügyi Fıiskolai Kar
FOK Fogorvostudományi Kar
GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
HPFK Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar
IK
Informatikai Kar
K
DE Konzervatóriuma
KTK Közgazdaságtudományi Kar
MFK Mőszaki Fıiskolai Kar

22

2004. szeptember 1-ig Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
(BKÁE)
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Kód

Intézmény neve

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kód
MTK
TTK
NK
ÁJK

Karok
Mezıgazdaságtudományi Kar
Természettudományi Kar
Népegészségügyi Kar
Állam- és Jogtudományi Kar

BTK
GYFK

KE

Kaposvári Egyetem

KRE Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fıiskolai Kar
IK
Informatikai Kar
PPK
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
TÁTK Társadalomtudományi Kar
TÓFK Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar
TTK Természettudományi Kar
ÁTK Állattudományi Kar
CSPFK Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai
Fıiskolai Kar
GTK Gazdaságtudományi Kar
MFK Mővészeti Fıiskolai Kar
ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
BTK
TFK

Bölcsészettudományi Kar
Tanítóképzı Fıiskolai Kar

BP
ÁJK
BBZI
BTK
CTFK
GÉK
GTK
MAK
MFK

Budapesti Tanárképzı Intézete
Állam- és Jogtudományi Kar
Bartók Béla Zenemővészeti Intézete
Bölcsészettudományi Kar
Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Gépészmérnöki Kar
Gazdaságtudományi Kar
Mőszaki Anyagtudományi Kar
Mőszaki Földtudományi Kar

LFZE Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
ME

Miskolci Egyetem

Magyar Iparmővészeti Egyetem
MKE Magyar Képzımővészeti Egyetem
NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem
MIE
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ATFK

Apáczai Csere János Tanítóképzı
Fıiskolai Kar
BPFK Benedek Elek Pedagógiai Fıiskolai Kar
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Intézmény neve

Kód
EMK
FMK
GEO
KTK
MÉK

PPKE Pázmány Péter
Katolikus Egyetem

BTK

Karok
Erdımérnöki Kar
Faipari mérnöki Kar
Geoinformatikai Fıiskolai Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar

ITK
JÁK
ÁJK

Információs Technológiai Kar
Jog- és Államtudományi Kar
Állam- és Jogtudományi Kar

Kód

PTE

Pécsi Tudományegyetem

ÁOK
BTK
EFK
FEEFI

Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Természettudományi Kar Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési
Intézet
IFK
Illyés Gyula Fıiskolai Kar
KTK Közgazdaságtudományi Kar
MK
Mővészeti Kar
PMMK Pollack Mihály Mőszaki Kar
TTK Természettudományi Kar
SE Semmelweis Egyetem ÁOK Általános Orvostudományi Kar
EFK Egészségügyi Fıiskolai Kar
FOK Fogorvostudományi Kar
GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
TSK Testnevelési és Sporttudományi Kar
ESZI Egészségügyi és Szociális Intézet
SZE Széchenyi István
Egyetem
JGK
Jog- és Gazdaságtudományi Kar
MTK Mőszaki Tudományi Kar
ZMI
Zenemővészeti Intézet
SZFE Színház és Filmmővészeti Egyetem
SZIE Szent István Egyetem ÁOTK Állatorvostudományi Kar
GÉK Gépészmérnöki Kar
GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar
JFK
Jászberényi Fıiskolai Kar
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Kód

Intézmény neve

SZTE Szegedi Tudományegyetem

VE

Veszprémi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Kód
VATI

Karok
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar Vállalkozási Akadémia és Továbbképzı Intézet
MKK Mezıgazdaság és Környezettudományi Kar
YMMFK Ybl Miklós Mőszaki Fıiskolai Kar
ÁJK
Állam- és jogtudományi Kar
ÁOK
BTK
EFK
GTK
GYTK
JTFK
MFK
SZÉFK
TTK
ZFK23
GMK

Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolai Kar
Mezıgazdasági Fıiskolai Kar
Szegedi Élelmiszeripari Fıiskolai Kar
Természettudományi Kar
Zenemővészeti Fıiskolai Kar
Georgikon Mezıgazdaságtudományi
Kar
GTK Gazdaságtudományi Kar
MIK Mőszaki Informatikai Kar
MK
Mérnöki Kar
TK
Tanárképzı Kar
BKMK Bolyai János Katonai Mőszaki Kar
KHK

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Állami fıiskolák
Kód
Fıiskola neve
BDF Berzsenyi Dániel
Fıiskola

BGF

Budapesti Gazdasági Fıiskola

Kód
BTK

Kar
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar

TMK Testnevelési és Mővészeti Fıiskolai Kar
TTK Természettudományi Fıiskolai Kar
KKFK Külkereskedelmi Fıiskolai Kar
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar
BP
Budapest

23

Korábban Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriuma (SZTE-K)

156

Akkreditáció Magyarországon 15

Kód

Fıiskola neve

BMF Budapesti Mőszaki
Fıiskola

Kód
PSZFKSA
PSZFKZA
KVIFK
BGK
KGK
KVK
NIK
RKK

DF
EJF

EKF

KF

Dunaújvárosi Fıiskola
Eötvös József Fıiskola
Eszterházy Károly
Fıiskola

Kecskeméti Fıiskola

Kodolányi János
Fıiskola
KRF Károly Róbert Fıiskola24

Kar
Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar
Salgótarjáni Intézet
Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar
Zalaegerszegi Intézet
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Kar
Bánki Donát Gépészmérnöki Fıiskolai
Kar
Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar
Neumann János Informatikai Fıiskolai
Kar
Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki
Fıiskolai Kar

Pedagógiai Fakultás
-M
BTK

Mőszaki Fakultás
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar

GTK
TTK

Gazdaság- és Társadalomtudományi
Fıiskolai Kar
Természettudományi Fıiskolai Kar

GAMF
K
KFK
TFK

Gépipari és Automatizálási Mőszaki
Fıiskolai Kar
Kertészeti Fıiskolai Kar
Tanítóképzı Fıiskolai Kar

KJF

GFK

Gazdálkodási Fıiskolai Kar

MFK

Mezıgazdasági Fıiskolai Kar

MTF Magyar Táncmővészeti Fıiskola

24

Korábban a Szent István Egyetem Gyöngyösi Fıiskolai Kara
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Kód
NYF

Fıiskola neve
Nyíregyházi Fıiskola

Kód
GTFK
MMF
K
TTFK
BMFK

Kar
Gazdasági és Társadalomtudományi
Fıiskolai Kar
Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai
Kar
Természettudományi Fıiskolai Kar
Bölcsészettudományi és Mővészeti
Fıiskolai Kar

RTF Rendırtiszti Fıiskola
SZF Szolnoki Fıiskola

TPF
TSF

Tomori Pál Fıiskola
Tessedik Sámuel
Fıiskola

MFK

Mezıgazdasági Fıiskolai Fakultás,
Mezıtúr (korábban: TSF-MFK)

GFK

Gazdasági Fıiskolai Kar

MVK

Mezıgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Kar
Pedagógiai Fıiskolai Kar

PFK
ZsKF Zsigmond Király
Fıiskola

Egyházi egyetemek és fıiskolák
Intézmény
Adventista Teológiai Fıiskola
AVKF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
BHF Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola
BTA Baptista Teológiai
Akadémia
DRHE Debreceni Református Hittudományi
Egyetem
EGHF Egri Hittudományi
Fıiskola
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem
ESZHF Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Kód
ATF
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Kód
Intézmény
GYHF Gyıri Hittudományi
Fıiskola
KRE Károli Gáspár Református Egyetem
KTIF Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképzı Fıiskola
OR- Országos RabbiképZSE zı - Zsidó Egyetem
PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola
PPKE Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
PRTA Pápai Református
Teológiai Akadémia
PTF Pünkösdi Teológiai
Fıiskola
SRTA Sárospataki Református Teológiai
Akadémia
SSTF Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola
SSZHF Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Fıiskola

Kód

Kar

HTK

Hittudományi Kar

HTK

Hittudományi Kar

FHFK

Ferences Hittudományi Fıiskolai Kar

PSZG Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskolai
FK
Kar
PH-TFK Piarista Hittudományi és Tanárképzı
Fıiskolai Kar
SZAG Szent Atanáz Görög
KHF Katolikus Hittudományi Fıiskola
SZBHF Szent Bernát Hittudományi Fıiskola
SZHF Szegedi Hittudományi Fıiskola
SZPA Szent Pál Akadémia
TKBF A Tan Kapuja
Buddhista Fıiskola
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Intézmény
Veszprémi Érseki
Hittudományi Fıisk.
VTIF Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképzı Fıisk.
WJLF Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
Kód
VHF

Kód
EH

Egyházi Képzés

Kar

EH

Egyházi Képzés

Magán egyetem és alapítványi fıiskolák
Kód
ANNYE
ÁVF
BKF
BKTF
GDF
HFF
HJF
KJF
MÜTF
MPANNI
NÜF(IBS)
TPF
ZSKF

Intézmény
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
Általános Vállalkozási Fıiskola
Budapesti Kommunikációs Fıiskola
Budapesti Kortárstánc Fıiskola
Gábor Dénes Fıiskola
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fıiskolája
Harsányi János Fıiskola25
Kodolányi János Fıiskola
Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelı Intézete
Nemzetközi Üzleti Fıiskola (International Business School)
Tomori Pál Fıiskola
Zsigmond Király Fıiskola

Magyarországon engedéllyel mőködı külföldi felsıoktatási intézmények
Kód
Intézmény
Central European University (Közép-Európai Egyetem)
CEU
Fernuniversitätgesamthochschule in Hagen
FU
JMU-SZF Liverpool John Moores University Masters in Business Studies
Programja a Szolnoki Fıiskolán
McDaniel College
MCDC
OBU-IBS Oxford Brookes University International Business School
School Of Economic Studies University Of Herfrodshire - Számalk
SES
Rt. együttmőködésében

25

Korábban Deák Ferenc Fıiskola
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