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Beszámolók
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság mőködése 2007-ben
Elnöki beszámoló
1. A MAB tevékenységének alapjai
A MAB mőködését elvi folytonosság, testületének és bizottsági hálózatának személyi összetételét 3 éves periódusokban változatosság jellemzi. Az elızı testület
mandátuma 2006. december 31-én járt le, az új testület – a jelölı szervezetek késedelme miatt – csak 2007. februárjában kezdhette meg tevékenységét. Ennek elsı
lépéseként február 5-én megválasztotta elnökét. Az SZMSZ értelmében ezt követıen tehette meg az új elnök javaslatát a képzési ági bizottsági (KÁB) rendszerre, a
KÁB elnökökre, majd ezek megválasztása után tehettek ık javaslatot a KÁB tagokra. A feszített tempót nehezítette, hogy a MAB 29 tagjából 27 új volt, s a szakmai spektrum teljessé tétele érdekében további 5 KÁB elnökét állandó meghívottként kellett a testület munkájába bekapcsolni.
Eközben nagy számban sorakoztak részben döntésre elıkészített, részben az értékelési folyamat elején álló ügyek, melyek a bı két hónapos átmeneti periódus miatt
idıkényszerbe hozták az új testületet. Ebben számottevı segítséget jelentett, hogy a
MAB elızı elnöke és testülete, a titkárság hatékony közremőködésével, rendezett,
jól folytatható, dokumentumokban rögzített örökséget hagyott ránk, mind stratégiai
kérdések, mind konkrét esetek tekintetében.
A MAB alakuló ülésén Hiller István oktatási és kulturális miniszter együttmőködési és támogatási szándékáról biztosította az új testületet. Hangsúlyozta a minıség
kiemelt fontosságát mind a kormány, mind a maga programjában és ebben, a törvénynek megfelelı felfogásban, meghatározó szerepet szán a MAB-nak. Ígéretet
tett a kapcsolat folytonosságára és arra, hogy a MAB szakértıi véleményétıl eltérı
döntései esetén azok indokáról tájékoztatni fogja a testületet, mert ezzel is segíti
egy koherens minıségpolitika érvényesülését a magyar felsıoktatásban, erre a
MAB és a felsıoktatás egyaránt igényt tart.
Az új testület mőködésének elsı szakaszában néhány fontos elvi kérdést tisztázott
– elsısorban a maga mőködése, de értelemszerően a felsıoktatási intézmények
tevékenysége érdekében is. Közülük a legfontosabbak a következık:
a) A magyar felsıoktatás minısége döntı mértékben az intézményekben dıl
el. A MAB ebben a törvényben rögzítettek szerint fontos szerepet tölt be,
de sohasem cél, hanem mindig – értékelı és segítı – eszköz. Természetesen meghatározó súlya van a minıség alakulásában (is) az Országgyőlés, a
kormány és a minisztérium által biztosított jogi és költségvetési feltételeknek, továbbá a társadalom sok más szereplıjének – a felvételre jelentkezıktıl a Magyar Rektori Konferencián át a munkaerıpiacig.
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b) A MAB minden feladatát elvi alapon történı megközelítésben, tárgyilagosan, szakszerően és objektíven kívánja ellátni, a személyi érintettség tudatos és szervezett minimalizálásával. Mindenkor a magyar felsıoktatás minıségét tekinti értéknek, és nem az egyes intézmények vagy személyek érdekeit képviseli. Támogat mindent, ami ennek a minıségi értéknek megfelel, és nem támogatja a csak érdekeket megjelenítı beadványokat.
c) A minıség, az értékek megítélésében egyrészt minden közremőködıjétıl a
független, szakmai alapú megközelítést kívánja meg, másrészt az objektív
adatok és mérhetı tények mellett a szakmai meggyızıdésen alapuló, a szó
jó értelmében vett szubjektív szakértıi véleményformálást is szükségesnek
tartja. Mérünk és nem „méricskélünk”, értékelünk és nem „saccolunk”.
d) A bolognai folyamat, a fokozatosan alakuló Európai Felsıoktatási Térség
keretében a minıségügy is erısödı európai dimenziókba kerül. Szervezetileg a MAB 2001-tıl fogva tagja az ENQA (European Association of
Quality Assurance in Higher Education) mára 40 ország felsıoktatási minıségügyét képviselı szervezetnek (2007. ıszétıl, a MAB fıtitkára az
ENQA egyik elnökhelyettese). Meghatározó szerepünk volt és van a
CEEN (Central and Eastern European Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Education) munkájában és kapcsolódunk az ECA
(European Consortium for Accreditation) tevékenységéhez is.
e) Tartalmilag a MAB elfogadja, egyetért és alkalmazza, s így az intézményektıl is elvárja a Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG) felfogását és gyakorlatát. Ennek
jegyében döntött még az elızı Testület arról, hogy a 2000-ben eredményesen lezárult elsı nemzetközi értékelése után kezdeményezi a MAB második külsı értékelését, mert ez egyrészt fontos útmutatást ad a testület és a
titkárság munkájához, másrészt ENQA tagságunk megerısítése esetén az
általunk akkreditált intézmények és programok a most alakuló feltételrendszer szerint európai elismerést (akkreditációt) nyernek. A külsı értékeléshez készített önértékelési jelentésünket (Self Evaluation Report) az elnöki
beszámoló mellékletének tekintem, de terjedelme miatt írásban nem csatolom, hanem utalok elérhetıségére a www.mab.hu honlapon.
2. A MAB 2007. évi tevékenységének súlypontjai
a) Az új MAB részben támaszkodva az említett, ilyen értelmő „örökségre”,
néhány további ponton módosította, aktualizálta Szervezeti és mőködési
szabályzatát, amelyet az oktatási és kulturális miniszter 2007. május 29-én
jóváhagyott.
b) A MAB elfogadta a korábbi kedvezı tapasztalatokon alapuló kezdeményezést és úgy döntött, hogy 2008-tól (de már 2007-es elıkészítésben) szervezetileg külön-külön folytatja le az intézményi és a párhuzamos szak7
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akkreditációt. Ez nem jelentéktelen többletfeladatot (és költséget) jelent, de
így jobban tudunk koncentrálni az egyre nagyobb jelentıséggel bíró intézményirányítás, szervezeti mőködés, minıségpolitikai gyakorlat elemzésére
és értékelésére, másrészt a párhuzamos szak-akkreditációk biztonságosabb
analízist, megalapozottabb összehasonlító szintézist tesznek lehetıvé az
egyes képzési ágakban. Ebben a rendszerben 17 intézmény és a mővészeti
szakok akkreditációját kezdtük el és fejezzük be 2008-ban.
c) A több ciklusú képzés hazai bevezetése korábban nem tapasztalt hatalmas
feladatot jelentett és jelent a MAB számára, mind tartalmi mind szervezési
és munkamennyiségi kérdésekben. Az elızı testületre ebbıl az alapképzési
szakok képzési és kimeneti követelményeinek szakértıi véleményezése és
a szakindítási kérelmek tömegének elbírálása jutott. A jelenlegi testületre
ezek nem kis mértékő folytatása, de ennél is nagyobb számban és döntı
hányadban a mesterképzési szakok hasonló feladata hárult és hárul. Ezért a
hatalmas, szinte minden érintett számára túlterhelı munkáért e helyen is
köszönetet kell mondjak, de elnökként önkritikusan azt is meg kell fogalmaznom: a mesterszakok létesítésében túl erısen érvényesült az intézmények presztízs- és anyagi érdeke. Ezt a MAB nem tudta ellensúlyozni, s félı, hogy ezt a majdan végzık felkészültsége és a munkaerıpiac nem fogja
visszaigazolni.
d) Külön meg kell említeni az egy tanári mesterszak vs. 83 szakképzettség
problematikáját. A MAB – e téren különösen erıs idıkényszerben – mind
a képzési és kimeneti követelmények (kkk), mind a szakindítások tekintetében ütközıpontja lett a korábban nem elég széleskörően harmonizált és
még mindig fennálló vélemény- és érdekkülönbségeknek, s ez mind a testületen belül, mind kifelé érezhetı feszültségeket eredményezett. Ezek
mérséklésének továbbra sem könnyő feladata a szféra minden szereplıjének konstruktív együttmőködését igényli és erre a MAB tett is kezdeményezı lépéseket, annak érdekében, hogy a testületben felhalmozódott tapasztalat minél szélesebb körben továbbra is érvényesüljön.
e) Már 2006-ban elkezdıdött, a MAB aktív részvételével, a doktori képzésrıl
és fokozatszerzésrıl szóló új kormányrendelet kidolgozása. A 2007. március 7-én megjelent rendelet több új eleme (a törzstagság bevezetése, doktori szabályzatok kötelezı átdolgozása, a tudományágon belüli iskolalétesítés korlátainak feloldása) indokolttá tette, hogy minden doktori iskola (értelemszerően az egyetem) gondolja át, és részben szervezze át mőködését,
s ezek után a MAB végezzen el egy értékelést az új jogi feltételeknek való
megfelelésrıl. Ehhez már a MAB elızı testülete elıkészítette a megfelelı
értékelési rendszert. A MAB jelenlegi testülete, együttmőködve az Országos Doktori Tanáccsal, úgy döntött, hogy az értékelést (és az újonnan létesítendı doktori iskolák akkreditációját) egy nyilvános, teljes körő elektronikus adatbázisban végzi el. Az értékelés elsı szakaszát 2008. tavaszán
8
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zárjuk le. A fıtitkári beszámolóban olvasható, az elnökétıl néhány pontban
eltérı felfogást folyamatosan egyeztettük és elemeztük. Az elnök, megértve a fıtitkár aggályait, elsıdlegesnek tartva a rendszer kiépítését és mőködtetését, a megvalósult gyakorlat mellett döntött. Ebben a fıtitkár, eltérı
véleménye ellenére, korrektül és igen tevékenyen részt vesz.
f) A koalíciós kormány 2007. nyári programja tartalmazta a felsıoktatási
akkreditáció rendszerének átgondolását, a minıségi követelmények emelését. Ehhez – az OKM kérésére – mind tevékenységünk hazai rendszerérıl,
mind annak nemzetközi kontextusáról részletes elemzést készítettünk,
amelyet a beszámolóhoz csatolok. Ezekben a kérdésekben teljes összhang
volt és van a minisztérium és a MAB között. Ennek fontos jeleként Hiller
István miniszter úr a decemberi Rektori Konferencia nyilvánossága elıtt
egyetértését és elismerését fejezte a MAB tevékenységérıl.
g) Meg kell említenem egy nagy horderejő törvényi változást: az ún. „IC professzorok”, a többszörös foglalkoztatás túlzott mértékét visszaszorító „1
oktató – 1 intézmény” rendszer érvényesítését. Ez átgondolásra és átalakításra kényszerítette szakindítási követelményeinket. Az átmenet egy beállt
korábbi rendszerrıl több ponton okozott és okoz még ma is problémákat.
h) Döntöttünk arról, hogy a talán legkényesebb MAB feladat, az egyetemi tanári pályázatok véleményezésében pontozásos rendszert alkalmazunk. Ennek meghatározó szempontjai: oktatási, oktatásfejlesztési tevékenység; tudományos/mővészeti (kutatói, alkotói, innovációs) eredményesség, kutatásszervezés, intézményi/szakmai közéleti tevékenység, szakmai elismertség és a professzori habitus. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy a különbözı
véleményalkotási vagy döntési szintek – a szakértıtıl a bizottságokon és a
plénumon át a miniszterig – tárgyszerőbb és objektívebb érvrendszer alapján erısítsék, vagy változtassák meg az elızı szinten kialakult véleményt
és értékítéletet, ezzel a jelenleginél harmonikusabb, egységesebb értékrend
alakuljon ki az elbírálás alatt lévı és a késıbbi pályázatok és a bírálók körében.
3. A feladatok és feltételek egyensúlyának hiánya
a) Az elnöki beszámoló is nyomatékot kell adjon annak az elızı év tevékenységét jelentısen befolyásoló tényezınek, hogy végig küzdöttünk elsısorban a többciklusú képzés bevezetésébıl adódó, a korábbi feladatok idıarányosan többszörösére nıtt mennyiségével.
b) Ez mind a titkárság (és itt elsı helyen a munkatársak túlterhelését, de ezzel
együtt lelkiismeretes és szakszerő tevékenységét kell kiemelnem), mind a
testület, mind a szakértık részérıl messze átlagon felüli teljesítményt igényelt. Egy ilyen feladat hullámot a MAB-ban nem lehet új munkatársak al-
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kalmi bevonásával megoldani, mert ehhez lassan kialakuló tapasztalat és
szakértelem kell – a minıség érdekében.
c) A fıtitkári beszámoló részletezi a pénzügyi feltételek gondjait: nem kaptuk
meg a felsıoktatási törvényben elıírt ún. 2 ezreléknyi támogatást és ez
mind a szakértık, mind a titkárság, de a plénum tagjainak elismerésében is
méltánytalan helyzetet teremtett. Tarthatatlan, hogy pl. az egyetemi tanári
pályázatok bírálatáért egyáltalán nem, de a többi szakértıi tevékenységért
óradíjban szemérmesen meg sem nevezhetı tiszteletdíjat tudunk fizetni.
(Nem megoldás, csak magyarázat, hogy más törvények az eredeti és megalapozottan számított támogatási elıirányzatot átírták.) Ez a helyzet 2008ban már nem ismétlıdhet meg.
d) 2007-ben el kellett hagyjuk a Professzorok Házát, ahol minden tekintetben
jobb, praktikusabb és gazdaságosabb elhelyezésünk volt. A munkában és
költségekben is megterhelı költözés és a kényszerő új helyzet nehézségeit
a fıtitkári beszámoló ugyancsak részletesen elemzi.
e) Ennek az egyensúlyhiánynak, a feladatok ilyen mennyiségének és torlódásának az elızıeken túlmutató talán legkritikusabb veszélye, hogy veszélyezteti a MAB munkája minıségét, pontosságát, alaposságát és megbízhatóságát. Erre pedig a szervezet az eddigiekben nem csak kényesen, de
többnyire eredményesen ügyelt.
4. Belsı szervezetünk
a) Munkánkat a Szervezeti és mőködési szabályzatnak megfelelı rendben és
formákban végeztük. Ez több mint félezer ember, szakértık, 19 képzési ági
és 11 más bizottság elnökei és tagjai, az elnökség és a plénum munkájának
szervezését és összehangolását igényli. Bár a szervezés sem egyszerő logisztikai feladat (nehéz infrastrukturális feltételek mellett különösen), de a
tartalmi összehangolás, a minıség harmonizált felfogása és érvényesítése
rendszerint lényegesen nehezebb és bonyolultabb. És ezt a harmonizált felfogást nem csak a MAB-on belül, hanem „lefelé”, az intézmények, és „felfelé”, a minisztérium irányába is sugallnunk, sıt sugároznunk kell. Nem
kétséges, ez utóbbiban vannak még közös teendıink, de úgy vélem, a meglévı kölcsönös jóakarattal valós lehetıségeink vannak.
b) E helyen is ıszinte elismerésemet és köszönetemet fejezem a titkárság vezetıinek és munkatársainak: lelkiismeretességüket, felelısségüket, szakértelmüket jó érzéssel nyugtázom, vállalt és végzett munkájuk mennyisége,
feszítettsége és anyagi elismerhetısége miatt kevésbé nyugodt a lelkiismeretem: remélem, hogy ezzel már nem sokáig kell a MAB rengeteg feladata
miatt kényszerően visszaélnem.
c) A MAB Felülvizsgálati Bizottságának tevékenysége során kialakult állásfoglalásokat tudomásul vettük és elfogadtuk. Az FvB elnöke és tagjai nagy
10
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tapasztalatuk révén több kérdésben tanácsokkal is segítették a testület
munkáját. Tárgyszerőbb és a maga síkján fontos a MAB számára a Felügyelı Bizottság tevékenysége. Mindkét testület elnöke rendszeres résztvevıje a MAB plénum nyilvános szakaszának.
d) El kell ismernem, késésben voltunk és vagyunk a magyar és a nemzetközi
tanácsadó testület munkájának megszervezésével. Az utóbbi bekapcsolását
az ESG elıírta külsı értékelésbe már sikerült megoldani.
e) Etikai bizottságunknak eddig nem volt feladata, ilyen vizsgálatra a MAB
tagok egy éves tevékenysége során nem volt szükség.
5. Kapcsolatrendszerünk
Kapcsolatainkat röviden, de érdemben minısítve sokoldalúnak, korrektnek és
hasznosnak tartom. Partnereink:
a) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetıivel és munkatársaival
szükség szerint konzultáltunk, tisztáztunk felmerülı értelmezési vagy tartalmi problémákat. Ez a legtöbb esetben eredményes volt, kivételt az Oktatási Hivatal néhány ügyben tanúsított merev álláspontja jelentett. Ezek során tiszteletben tartottuk egymás hatáskörét és kompetenciáját. A MAB
nemzetközi értékelésének gesztori szerepét és költségeit az OKM vállalta
és végzi – a Magyar Rektori Konferencia közremőködésével.
b) A Magyar Rektori Konferencia fórumán a MAB elnöke indokolt esetben
lehetıséget kapott a testület álláspontjának, elképzeléseink ismertetésére.
Az MRK rendszeres meghívottja a MAB plénum ülései nyilvános szakaszának. A két elnök gyakori konzultációja révén a testületek kapcsolata
rendszeres és tartalmas.
c) A Felsıoktatási és Tudományos Tanács és a MAB kapcsolata ugyancsak
rendezett. Mind az elnökök, mind a fıtitkárok folyamatos munkakapcsolatot tartanak.
d) Az Országos Doktori Tanáccsal együttmőködve hoztuk létre a
www.doktori.hu közös adatbázist annak érdekében, hogy az intézmények,
doktori iskolák és az oktatók egyszeri adatbevitellel mindkét testület igényeit biztosítsák. Az adatbázist az egyetemek doktori iskolái igen rövid
idı, néhány hónap alatt teljes mértékben feltöltötték és ezzel létrejött a magyar felsıoktatás teljesítményének eddig nem létezı nyilvános tükre. Az
értékelés most elıször úgy történik, hogy az adatok és az értékelések egyaránt nyilvánosak. Ez mindkét oldal számára újszerő felelısséget és kötelezettséget jelent.
e) A Nemzeti Bologna Bizottság felkérte tagjai sorába a MAB elnökét is. Az
NBB mindenek elıtt a bolognai folyamat hazai elemzését és az errıl öszszeállítandó EU jelentéseket gondozza, így hasznos információkat nyújt a
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f)

g)

h)

i)

MAB munkájához. Sajnos, a MAB számára sok gondot okozó szakirányok
kérdésében az NBB sem tudott eddig megnyugtató javaslatot vagy megoldási tervezetet kialakítani. Ez és a közös képzések bizonytalan jogszabályi
háttere okoz rendszeres problémát a MAB munkájában, amihez sürgıs jogszabályi rendezésre van szükség.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége rendszeresen képviselteti magát a
MAB plénumán. Néhány konstruktív javaslatukat és közremőködésüket a
doktori szabályzatok értékelésében örömmel vettük.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségével fenntartott kapcsolatunk legfontosabb eleme a hallgatói képviselı részvétele az intézményi
látogató bizottságokban. Többségük aktív és hasznos partnerünk volt az
akkreditációs eljárásban.
Kapcsolataink sorában igazából legfontosabbak maguk a felsıoktatási intézmények. Az ı tevékenységük értékelése és segítése a MAB elsıdleges
feladata. Úgy vélem, a magyar felsıoktatás egészében szükségesnek és
hasznosnak tartja a MAB tevékenységét, az említett szerepköröket, de joggal igényli, hogy ezt színvonalasan és tárgyilagosan végezzük. Ennek érdekében megértést tanúsít a jelen helyzetben nem ritkán elıforduló idıeltolódásokban, ám kevésbé toleráns a MAB állásfoglalások érvrendszerének
gyengeségeiben, következetlenségeiben. Összességében ezt a kapcsolatrendszert stabilnak és rendezettnek tartom.
Kapcsolatunkat a nyilvánossággal mindenek elıtt a www.mab.hu honlap
jelenti, amin minden MAB határozatot, állásfoglalást, információt közreadunk. A nyilvánosság klasszikus formáját a rendszeresen kiadott
Akkreditációs Értesítı, az Évkönyv és az éves, nyilvános Közhasznúsági jelentés biztosítja.

6. Összegzés
Élve azzal a lehetıséggel, hogy a nemzetközi külsı értékelés számára készített
önértékelési jelentésünk tartalmazza a MAB CSWOT analízisét, ezt most, bár nem
egy évre vonatkozik, viszont igazán aktuális, ide másolom.
Strengths
Weaknesses
• Commitment on the part of the • Too many tasks for given resources,
HAC membership to ensure
which may hamper quality work
the quality of higher education • Consistency of decisions varies
• Dynamic and competent
occasionally, both between the decisionleadership
making levels and over time
• Experience from active
• Given the hierarchical decision-making
structure there is not always enough time
international presence of some
to consider middle- and upperlevel
members and staff feeds back
decisions thoroughly enough
into HAC process
12
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In spite of occasional criticism
the HAC is a generally
respected player in Hungarian
higher education
• Activities embedded in
structured legal framework, in
this sense transparency and
acceptance in higher education
community
• Experience, proficiency and
work ethic of staff members
• International embeddedness
and up-to-date knowledge of
trends
Opportunities
• Strengthening output
evaluation
• Overly rigid legal framework
inhibits (more consistent
consideration of employers’
views)
• Improvement of transparency
and consistency in decisionmaking
• More steady workload once the
tasks following from the
implementation of the Bologna
process are accomplished
• Exploitation of database and
Internet possibilities in everyday work and reduction of
paper-based work
• Increase in public awareness of
the HAC’s work and
implementation of public
feedback
• Competition from
(international) quality
assurance organizations
flexibility to change
•

•

•
•
•

Internal quality assurance is not
sufficiently comprehensive, quality loop
and emphasis on feedback and action on
established weaknesses are not
adequately integrated into the system
Lack of willingness of external experts to
be thoroughly trained
No research on effectiveness of processes
No adequate dissemination of
information about the HAC and
accreditation to the wider public beyond
posting on website

Threats
•
Overly rigid legal framework inhibits
flexibility to change
•
Too many areas require either ex post or
ex ante accreditation (or both), resulting
in accreditation “overkill”
•
Under financing of HAC
•
Rushed transformation of the higher
education environment leads to
inconsistencies in regulations and content
o Contradictions and loopholes in
legislation
o Hurried decisions in HAC that lead
to inconsistencies that are hard to
remedy
•
Inability to restrain burgeoning of ever
new degree programs
•
Threat of fragmentation of master
programs and specialties
•
The strong motivation, due mostly to
financing structure, by higher education
institutions to put quantity (student
numbers, numbers of programs, etc.)
above quality
•
General drop in higher education quality
mainly due to mass education and low
quality secondary education
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7. MAB döntések 2005-2007, év és döntési típusok szerint
Döntés típusa
Új intézmény létesítése
Új kar létesítése
Külföldi intézmény Mo.-i mőködése
Alapszak létesítés
Mesterszak létesítés
Alapszak indítás
Mesterszak indítás
Doktori iskola létesítés
Véleményezett egyetemi tanári pályázat
2. körös intézményi akkreditáció*
Párhuzamos akkreditáció**
Összesen

2005
1
4
4
42
28
603
–
3
237
7
–
929

2006
3
7
4
35
125
142
74
7
152
42
90
681

2007
7
0
4
4
208
97
252
2
171
33
–
778

Összesen
11
11
12
81
361
842
326
12
560
82
90
2388

*2005: 2 intézmény – 5 kar
2006: 15 intézmény – 27 kar
2007: 12 intézmény – 21 kar
**2006: szakok + szakirányú továbbképzések + doktori iskolák
állatorvos: 8
általános orvos: 33
fogorvos: 1
gyógyszerész: 4
jogász: 44

A beszámolóban nem említettem neveket. Szándékosan, mert természetesen
vannak olykor igen nagy különbségek is teljesítményekben és érdemekben (szinte
kivétel nélkül csak „felfelé”), de a határt a konkrét nevek és az általános alany
között nem tudnám jó szívvel és biztonsággal megvonni. [A titkárság
munkatársairól ezt a fıtitkári beszámoló megteszi.]
Úgy vélem, hogy 2007-ben a MAB összességében jó irányú, de nehéz és fárasztó
úton indult el és halad. Az elsı év tapasztalataiban biztatást, mi több, garanciát
látok arra, hogy ezt 2008-ban legalább ilyen eredményesen és színvonalasan fogjuk
végezni a magyar felsıoktatás jobb, európai minısége érdekében.
Budapest, 2008. március 6.
Bazsa György
a MAB elnöke
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A 2007. év legfontosabb határozatai (megtalálhatók a www.mab.hu honlapon):
1. A MAB stratégiájának alapjai a 2007-2009 ciklusra – 2007/4/II.
2. A doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei –
2007/5/V.
3. A mesterképzésekbe való belépés feltételei – 2007/6/V.
4. Mesterszak létesítési és indítási beadványok véleményezésérıl – 2007/6/VIII.
5. A MAB állásfoglalása a tanári mesterszak szakterületi moduljainak 2007.
áprilisi tervezetérıl – 2007/6/VIII/5.
6. Doktori iskolák határozott idejő akkreditációjának felülvizsgálata, idıközi
ellenırzés – 2007/7/XIII/1.
7. Egyetemi tanári pályázatok értékelésének pontrendszere – 2007/8/III.
8. A tanári záróvizsga tantervi helye, tartalma és lebonyolításának módja –
2007/9/VI.
9. A szakindítások módosított akkreditációs követelményei – 2007/10/V.

----------------

Melléklet:
A MAB Nemzetközi szerepe és tevékenysége
A MAB megalakulásától (1993) kezdve megkülönböztetett figyelmet fordít
tevékenységének nemzetközi beágyazottságára. Ennek tükrözıdése a kezdetektıl a
MAB mellett mőködı Nemzetközi Tanácsadó Testület, a nemzetközi
szervezetekben vállalt aktív, gyakran vezetı szerep, a számos konferencia és
munkaértekezlet részvétel és elıadás, cikkek, tanulmányok, s nem utolsósorban a
MAB minıségvizsgálati módszereinek, eljárásainak és egész mőködésének
nemzetközi harmonizációja.
Az alábbiakban rövid, csupán felsorolásszerő áttekintést adunk a MAB nemzetközi
szerepérıl és tevékenységérıl, valamint a nemzetközi dimenzió érvényesülésérıl a
MAB munkájában.
I. MAB ELJÁRÁSOK ÉS MÓDSZERTAN, MAB MŐKÖDÉS
A MAB tevékenységének kezdeteitıl figyeli, követi – sıt, mondhatjuk – alakítja is
a felsıoktatási minıségbiztosítás nemzetközi fejleményeit. Ezeket és a külföldi
országok, a társügynökségek gyakorlatát messzemenıen figyelembe véve alakította
ki módszereit és eljárásait, s azok mindmáig harmóniában voltak és vannak az
általános európai gyakorlattal, a közelmúltban elfogadott Európai
Minıségbiztosítási Sztenderdek és Irányelvek-kel (ESG). A legfontosabb
módszertani, eljárásbeli és mőködési szempontok itt a következık:
15
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a)

A MAB mint külsı értékelést végzı szervezet és az általa alkalmazott
szakértık és munkatársak függetlensége.
b) A MAB tagok, szakértık és munkatársak szakmai felkészültsége, hozzáértése,
rendszeres képzésük és önképzésük.
c) A jogszabályi háttérre épülı cél- és tevékenységrendszer, közzétett és
idıszakonként felülvizsgált stratégia.
d) Pontosan definiált összeférhetetlenségi szabályok, nemzetközileg is releváns
(több ízben példaként használt) Etikai Kódex.
e) Szükség esetén külföldi szakértık bevonása az akkreditációs vizsgálatokba
(korlátozott anyagi lehetıségeink ennek sajnos határt szabnak).
f) A hallgatók bevonása az értékelési tevékenységbe, megkérdezettként és a
Látogató Bizottságok tagjaiként is.
g) Az eljárások és módszerek, valamint az akkreditációs követelmények teljes
nyilvánossága.
h) A MAB határozatok és az intézményi akkreditációs jelentések nyilvánossága.
i) Az értékelések ciklikussága, szükség esetén közbülsı és követı vizsgálatok
végrehajtása.
j) Az érdekeltek és a széles nyilvánosság rendszeres tájékoztatása a MAB
tevékenységérıl: MAB honlap, Akkreditációs Értesítı, évkönyv (elnöki és
fıtitkári beszámolókkal), angol nyelvő éves beszámoló, idıszakonkénti
nagyobb lélegzető összegzı-áttekintı beszámoló a Parlamentnek.
k) Az intézményi és párhuzamos akkreditációs vizsgálatokban alkalmazott
módszertan:
• az érintett intézmény, szak stb. önértékelése,
• külsı szakértıi panel általi értékelés hallgatói tagokkal, helyszíni
látogatással,
• határozatok, minıségjavítási javaslatokat is tartalmazó jelentések
közzététele,
• követı vizsgálatok.
l) Az akkreditációs minimumkövetelményeknek való megfelelésen túl a
kiemelkedı minıség elismerése, Kiválósági hely pályázatok meghirdetése.
m) A szakértıi vélemények, határozatok törvény által biztosított felülvizsgálati
lehetısége, a MAB-hoz tartozó, de a MAB testületétıl függetlenül mőködı
Felülvizsgálati Bizottság.
n) A MAB belsı minıségbiztosítási mechanizmusai: eljárások és folyamatok
rögzítése; összeférhetetlenség szabályozása; rendszeres belsı és külsı visszacsatolás; ezekre való reflexió; folyamatba épített belsı ellenırzés; a gazdálko-
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o)

dás szabályosságának és adekvátságának külsı, független Felügyelı Bizottság
általi ellenırzése; a MAB külsı értékelése.
Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatok, részvétel nemzetközi hálózatok
munkájában.

II.

NEMZETKÖZI
VÉLEMÉNYEZÉSE

VONATKOZÁSÚ

JOGSZABÁLYOK,

EGYEZMÉNYEK

A MAB az 1993. évi LXXX Ftv. 81 § (1) i) értelmében véleményt nyilvánított
oklevelek egyenértékőségét tárgyaló nemzetközi egyezmény-tervezetekrıl, illetve
a 2005. évi CXXXIX. Ftv. 109. § (1) e) értelmében „figyelemmel kíséri az ágazati
minıségfejlesztési rendszer harmonizációját az Európai Felsıoktatási Térség
felsıoktatási rendszereivel”. Ennek keretében legutóbb véleményezte az OKM
felkérésére az Európai Bizottság által megfogalmazott európai szakoktatási és
szakképzési kreditrendszer (ECVET) valamint Európai Képesítési Keretrendszer
munkadokumentumait. Utóbbi témában a MAB az OKM meghívására részt vett a
2006-os, Budapesten tartott nemzetközi konferencián és 2007 tavaszán az ENQA
által szervezett dublini munkaértekezleten.
III. Nemzetközi Tanácsadó Testület
A MAB 1993-as megalakulása óta eredményesen mőködik a MAB Nemzetközi
Tanácsadó Testülete (NTT). Tagjai között az európai és észak-amerikai
felsıoktatás és felsıoktatási minıségbiztosítás vezetı, elismert személyiségei
voltak illetve vannak. (Pl. az ENQA korábbi elnöke, az EUA korábbi elnöke, az
amerikai CHEA elnöke, korábbi rektorok, rektori konferencia elnökök, európai
társügynökségek elnökei és vezetı szakértıi.) A 9-11 tagú NTT évente, több napos
magyarországi program keretében teljes körően áttekintette a MAB munkáját, s a
mőködést segítı, részletes ajánlásokat fogalmazott meg, melyek teljesítését a
következı évi ülés alkalmával számon kérte. Az NTT ülésein nem egyszer az is
elıfordult, hogy az illusztris tagokból álló testület az elmélyült diszkusszió
lehetıségével élve a MAB tevékenysége kapcsán azon jóval túlmutató, európai
illetve még szélesebb nemzetközi relevanciájú kérdéseket vitatott meg. Az NTT
összetétele, a munkájáról szóló ismertetés és ajánlásaik a MAB honlapján
hozzáférhetıek.
IV. RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MUNKÁJÁBAN, NEMZETKÖZI
PROJEKTEKBEN

1. A MAB már OAB-ként fontos szerepet játszott a felsıoktatási minıségbiztosítás
nemzetközi porondján, korán szerzett nemzetközi elismertséget, melyet mindmáig
fenntart.
a) A MAB 1998-2000 között részt vett a „Phare Multi-Country Program”-ban,
mely egy nemzetközi konzorcium keretében a felsıoktatási intézmények
minıségbiztosításának európai harmonizációjára irányult.
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b)

c)

d)

Ehhez kapcsolódóan a MAB a Világbank támogatásával magyarra fordíttatta
és terjesztette az akkor még kevéssé ismert felsıoktatási minıségbiztosítást
bemutató nemzetközi kézikönyvet és egynapos konferenciát szervezett
felsıoktatási intézmények képviselıi számára a Professzorok Házában.
Az un. „Legislative Reform Program” az Európai Tanács (Council of Europe)
rendszerváltás utáni felsıoktatási jogi kereteket megfogalmazó programban
Róna-Tas András, a MAB akkori elnöke vett részt, s fogadta a CoE
képviselıjét.
Az EAIR (European Higher Education Society, korábban European
Association for Institutional Research), több száz résztvevıs éves
konferenciáin a MAB rendszeresen képviseltette magát. Rozsnyai Krisztina a
2002-es prágai ülés minıségbiztosítási szekciójának vezetıje volt. Az EAIR
konferenciákon, mint több más nemzetközi rendezvényen, a MAB 2003-tól
forráshiány miatt már nem tudott sajnos részt venni. (Az természetesen csak
véletlen, hogy Bazsa György, a MAB jelenlegi elnöke az utóbbi 3 évben, mint
az FTT elnöke, részt vett ezeken az EAIR konferenciákon.)

2. ENQA (European Association of Quality Assurence Agencies): az Európai
Felsıoktatási Térség meghatározó jelentıségő, politikaformáló minıségbiztosítási
szervezete.
a) Már az ENQA hálózatként mőködı elıdszervezetének is tagja volt a MAB
2001-tıl. A 2004-es szövetséggé alakuláskor a MAB alapító tag volt, és teljes
jogú tag ma is.
b) Az ENQA 2003-as közgyőlését a MAB szervezésében Budapesten tartotta.
c) Az ENQA korábbi vezetı szervében (Steering Committee) Róna-Tas András,
a MAB alapító elnöke dolgozott (2001-2003), majd pedig Szántó Tibor, MAB
fıtitkára lett 2004 tavasza óta az ENQA Board tagja.
d) A MAB több ENQA projektben vett részt. Így pl. az Európai Felsıoktatási
Térség meghatározó minıségügyi dokumentumának a kidolgozásában (ESG:
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, ez a bergeni
miniszteri értekezleten elfogadott Európai Minıségbiztosítási Standardok és
Irányelvek c. dokumentum); a Quality Convergence Study projektben (20022003); a TEEP 2 projektben (2004-06), mely az Erasmus Mundus közös
mesterképzések nemzetközi értékelését végezte.
e) A MAB képviselıi részt vesznek az ENQA éves közgyőlésein, s különbözı
egyéb konferenciáin, munkaértekezletein, rendszeresen elıadást tartva,
szekciót vezetve.
3. INQAAHE (International Network of Quality Assurance Agencies in Higher
Education): a felsıoktatási minıségbiztosítási ügynökségek világszervezete.
a) A MAB teljes jogú tagja a felsıoktatási minıségbiztosítás világszervezetének.
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b) Az INQAAHE a kétévenkénti közgyőlések közötti elsı munkaértekezletét
(workshop) a MAB javaslatára, meghívására és szervezésében 2000-ben
Budapesten tartotta.
c) Az INQAAHE Board-jában Róna-Tas András (1999-2001), majd Szántó
Tibor (2004-2007) dolgozott. İk vezették Board tagságuk idején a 2000-es
budapesti, illetve a 2006-os hágai INQAAHE workshop szakmai szervezı
bizottságát.
d) A MAB képviselıi részt vesznek az INQAAHE kétévi közgyőlésein és
konferenciáin (páratlan évek), valamint tagsági munkaértekezletein (páros
évek), elıadást tartva, legutóbb (Toronto 2007) plenáris ülést elnökölve.
4. CEE Network: Közép- és Kelet-európai Felsıoktatási Minıségbiztosítási
Ügynökségek Hálózata.
a) A MAB a CEEN kezdeményezı, alapító tagja. A jelenlegi szervezet elıdjének
elsı ülését 2000-ben a MAB hívta össze Budapesten.
b) Róna-Tas András a CEE elıdszervezetének elnöke, majd a Steering
Committee tagja volt 2006 májusáig.
c) A MAB külügyi szakreferense, Rozsnyai Krisztina a kezdetektıl mindmáig a
CEEN fıtitkára. A Hálózat titkársági hátterét a MAB biztosítja.
d) A MAB képviselıi részt vesznek a CEEN kétévi közgyőlésein (páros évek), s
munkaértekezletein (évenként), rendszeresen elıadást tartva, szekciót vezetve.
5. EUA (European University Association, korábban CRE): az Európai Egyetemek
Szövetsége.
a) Az EUA intézményértékelési programjában Róna-Tas András és Bazsa
György hosszú ideig értékelı szakértıként vett részt, Rozsnyai Krisztina pedig
látogató bizottsági titkárként dolgozik. (A titkár felelıssége az értékelı
jelentések megszövegezése is.)
b) Az EUA intézményértékelési program Steering Committee tagja Róna-Tas
András (2005 nyaráig), majd 2007-tıl Rozsnyai Krisztina.
c) A MAB képviselıi idıszakonként részt vesznek az EUA konferenciáin,
elıadást tartva, legutóbb (Lisszabon, 2007) szekciótitkárként.
SZAKÉRTİK
KÜLDÉSE,
V.
EGYÜTTMŐKÖDÉSEK, KONFERENCIÁK

TOVÁBBKÉPZÉSEK,

ÜGYNÖKSÉGI

a) A MAB többször adott szakértıt, köztük korábbi és jelenlegi MAB tagokat,
társügynökségek felkérésére helyszíni programértékelésekhez Albániában,
Észtországban, Litvániában, továbbá – az ENQA felkérésére –
társügynökségek (pl. az egyik osztrák társügynökség) külsı értékelésére.
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b) Külföldi felkérésre alkalmanként a titkárság munkatársai is ellátnak egyéni
szakértıi tevékenységet. Rozsnyai Krisztinát legutóbb pl. a német szövetségi
ügynökség, az Akkreditierungsrat külsı értékelését végzı szakértıi panel
tagjának kérték fel, Szántó Tibor a horvát társügynökség munkáját segíti egy
nemzetközi team tagjaként.
c) Több társügynökség (albán, holland-flamand, horvát) küldöttségét fogadtuk
tapasztalatcserére, konzultációkra, hazai intézményi akkreditációs látogatások
megfigyelésére.
d) Rendszeresen szemináriumokat, elıadásokat tartunk társügynökségeknél szerte
Európában és számos rendezvényen, konferencián.
e) Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem közbülsı eljárási
értékelését részben a bajor társügynökség (ACQUIN) vizsgálatával
összehangoltan végeztük 2005-2006-ban.
f) Munkánk eredményeirıl a konferencia elıadások mellett nemzetközi publikációkban is beszámolunk.1
VI. NEMZETKÖZI KÜLSİ ÉRTÉKELÉS
a) A MAB a világon az elsık között végeztette el saját munkájának független
nemzetközi külsı értékelését (1999-2000). Ennek dokumentumait honlapján
közzétette és kiadványként is megjelentette és terjesztette.
b) A 2007-es londoni miniszteri értekezlete után, a miniszterek döntésével, zöld
utat kapott a Register of European Higher Education Quality Assurance
Agencies létrehozása. Annak érdekében, hogy ebbe az elsık között a MAB is
felvételt nyerjen, már elkezdtük az elıkészületeket a következı nemzetközi
külsı értékelésre, melyet 2008-ra ütemeztünk.
-----------

A MAB felfogása a „nemzetközi ügynökség” kérdésében.
VII. „NEMZETKÖZI ÜGYNÖKSÉG” – MA:
a. A fenti tényekkel és tevékenységekkel együtt is a MAB ma hivatalosan nem
nemzetközi ügynökség. Mind a Maastrichti Szerzıdés, mind a jelenlegi Európai
1

Lásd pl. Alesi, B., Rozsnyai, C., Szanto, T.: „Ungarn“ In: Bachelor- und Master-Studiengänge in
ausgewählten Ländern Europas im Vergleich zu Deutschland. Bonn – Berlin: Bundesministerium für
Bildung und Forschung, 2005. pp. 79-89.
Szanto, T.R.: „Evaluations of the Third Kind:
External evaluations of external quality assurance agencies” Quality in Higher Education (11) 2005
No 3. pp. 184-193.
Rozsnyai, C.: „Qualitätssicherung in Ungarn” In: Handbuch Qualität Studium und Lehre. Raabe
Verlag, Berlin. 2006. Looseleaf.
Alesi, B., Rozsnyai, C., Szántó, T.: „The Implementation of Bachelor and Master Programmes in
Hungary” European Journal of Education, Vol. 42, 2007 No. 3, pp. 395-409.
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b.

c.

d.

e.

Felsıoktatási Térség nemzeti ügynökségeket ismer, amelyeknek országhatárokon túlnyúló, nemzetközi kompetenciái és funkciói vannak, illetve lehetnek. A
határokon átnyúló, nemzetközi funkciók kritériumai, ezek elfogadásának szabályai – részben a Register-rel összefüggésben – most alakulnak ki. Itt az ENQA
mellett az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), az Európai Nem-egyetemi
Felsıoktatási Intézmények Szövetsége (EURASHE) és az Európai Diákszövetség vesz részt. E kritériumok kialakításában a MAB mint az ENQA tagja aktívan részt vesz. Szükségesnek tartjuk, hogy az említett szervezetekben aktív magyar képviseletek közös stratégiát dolgozzanak ki.
A magyar intézmények külföldön folytatott székhelyen kívüli képzéseitıl eltekintve a MAB nem végez minıségértékelési munkát külföldön. (A MAB-hoz
hasonló nemzeti szintő ügynökségek közül „igazi” nemzetközi ügynökségnek
Európában – informálisan – talán csak a holland-flamand NVAO-t lehet tekinteni, mert hivatalosan ilyen minısítés nincs.)
A MAB-nak az elsı ciklusban még volt két külföldi tagja, jelenleg nincs. Egyrészt a törvény csak hazai szervezeteknek biztosít delegálási jogot, másrészt a
külföldi tagok számottevı költségtöbbletet jelentenek, amit a MAB mostani
költségvetése nem bír el.
A MAB jelenleg is kér fel külföldi és határainkon túli magyar professzorokat
vezetı szerepre (Látogató Bizottsági elnökség, tagság) az akkreditációs eljárásokban.
A MAB a hatályos Ftv alapján jelenleg is szakértıi véleményt ad a külföldi
felsıoktatási intézmények magyarországi mőködési engedélyének kiadásához.

VIII. „NEMZETI ÜGYNÖKSÉG – NEMZETKÖZI FUNKCIÓK” - HOLNAP
a) A MAB elvileg és potenciálisan is kész további nemzetközi értékelési funkciók
felvállalására, a MAB mőködésének ez irányú átalakítására. A MAB tagok
kvalitásai, a titkárság vezetı munkatársai ehhez megfelelı ismeretekkel, készségekkel rendelkeznek. Természetesen egy ilyen professzionális minıségügyi
átalakítás több megoldandó kérdést vet fel, és részletes elıkészítést igényel.
b) Az V.b) pont szerint elindítottuk a második nemzetközi értékelési eljárást annak érdekében, hogy a MAB bekerüljön az európai Register-be és ezzel nemzetközi akkreditációs ügynökségi funkciókat is vállalhasson.
c) A MAB örömmel veszi, ha törvényes úton lehetıség lesz külföldi szakemberek MAB tagságára. (Tág jogi értelmezésben nem kizárt, hogy a delegáló
szervezetek ezt most is megtehetik/megtehették volna.) E tekintetben figyelembe kell venni, hogy magyarul nem beszélı külföldi szakemberek érdemi
részvétele az akkreditációs eljárásokban a magyar felsıoktatási intézményektıl (elsısorban) angol nyelvő adatnyilvántartást és beadványokat igényelne.
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d) A nemzetközi funkciókat is ellátó ügynökségi státusz eléréséhez – annak feladat-spektrumától függıen – több tíz millió forintos egyszeri és, legalábbis
egy hosszabb átmeneti idıre, a jelenleginél lényegesen nagyobb folyamatos
költségvetési támogatás szükséges.
e) A MAB nemzetközi szerepvállalásának további erısítését mind a közös képzések (Joint Degrees) akkreditációja, mind a szakma specifikus nemzetközi
akkreditációk szerepének, jelentıségének a növekedése is igényli.
IX. ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉS
A MAB – történetében és gyakorlatában is – összefoglalóan bemutatott felfogása,
helyzete és tevékenysége alapján biztonsággal megfogalmazhatjuk, hogy a MAB
integráns része az európai felsıoktatási minıségügy minden lényeges elemének,
egyike az ismert és elismert, aktív nemzetközi kapcsolatrendszerrel mőködı nemzeti minıségügyi szervezeteknek. A MAB nemzetközi jellegének, szerepének további erısítése egyúttal elısegíti a magyar felsıoktatás minıségének, európai beágyazottságának a növekedését. A MAB ilyen értelmő továbbfejlesztésére és színvonalas tevékenységére a közeli és távolabbi jövıben is biztonsággal számíthat a
magyar felsıoktatás minden szegmense.

Budapest, 2007. augusztus 28.

Dr. Bazsa György
a MAB elnöke
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A MAB Titkárság tevékenysége 2007-ben
Fıtitkári beszámoló
A titkárság tevékenységének döntı részét 2007-ben is, természetes módon, a MAB
testületének feladatai és munkája határozták meg. A titkárság szokásos rendszeres
feladatait e vonatkozásban a felsıoktatási intézmények által küldött beadványok
formai ellenırzése, a bírálók felkérésének intézése, a tudományági bizottsági, kollégiumi és plénumülések szervezése, a dokumentációk kezelése és tárgyalásra elıkészítése, majd a plénumhatározatokról értesítı és egyéb levelek írása, s az információk nyilvánosságra hozatala (honlap), és persze az általános adminisztráció,
iktatás, postázás, valamint információszolgáltatás jelentette.
A fıtitkári beszámolók elején, e bevezetı bekezdés után, sajnos immár több éve, a
titkárság igen jelentıs, mondhatni rendkívüli munkaterhelését szoktam kiemelni. A legutóbbi, 2004-2006-os beszámoló írásakor azonban már nemigen gondoltam, hogy a titkársági munkaterhelés még tovább fokozható. Sajnos tévedtem.
A 2007-es év minden elızetes várakozásunkat felülmúlta e tekintetben. A már eddig is igen feszített szokásos és Bologna átmeneti feladatok mellett 2007 a MAB
testületének új cikluskezdetét jelentette, az ehhez kapcsolódó szervezési, felkérési,
kiértesítési pluszfeladatokkal. A Bologna átmenet hajója a tanári mesterszak indítások óceánjára ért, az intézményi akkreditáció folytatása mellett a 2006/07-es tanévi
szünet után 2007 ıszén elindult a párhuzamos vizsgálatok újabb etapja (mővészeti
képzések), megkezdtük a MAB immár második nemzetközi külsı értékelésének
elıkészítı munkálatait, s a Testület döntése alapján beszippantott minket a teljes
magyar doktori képzés törvényességi megfelelıségi vizsgálatának forgószele is. Az
már valóban „csak” puszta ráadás, hogy 2007. nyarán a MAB – idegen érdekek
által diktált szándékok nyomán – új székhelyre költözni is kényszerült, ami bizony
„szimpla” családi eseményként sem utolsó terhelés, nemhogy szervezeti méretekben.
Illı, nem illı, itt szeretném leszögezni, hogy úgy gondolom, a titkárságra nehezedı nyomás maradandó szervezeti- és személyi-egészségi károsodás nélkül
tovább már valóban nem fokozható.
Mindezek fényében (csökkenı számú) titkársági kollégáim 2007-es munkájáról a
legmelegebb elismerés hangján szeretnék e helyütt (is) megemlékezni.
A testületet szolgáló rendszeres tevékenységen túl a titkárság munkájából 2007re vonatkozóan a következıket emelhetjük ki.
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1. Munkafeladatok
1.1 Intézményi akkreditáció
a) A 2006/07-es intézményi akkreditációs etap munkájának dandárja bonyolódott 2007-ben (felkészítések, látogatások, jelentések írása, plénumhatározatok, intézmények végsı kiértesítése).
b) Az év folyamán újragondolásra került a teljes intézményi- és
programakkreditációs koncepció a mőködı képzésekre vonatkozóan,
melynek eredménye a két típusú tevékenység immár határozott és egyértelmő szétválasztása (intézmény- és párhuzamos, diszciplináris
programakkreditáció). A koncepció kialakításában és a vonatkozó dokumentumok frissítésében, átalakításában – ahogy szokásosan az intézményi
akkreditáció aktuális feladatainak titkársági vezénylésében és kivitelezésében is – elévülhetetlen érdemeket szerzett Halmay Nóra.
c) Elindult a 2007/08-as intézményakkreditációs etap, a fenti új koncepció
szerint.
1.2 Párhuzamos vizsgálatok
A 2006/07-es tanévi szünet után 2007 ıszén elindult a párhuzamos, diszciplináris
programakkreditációs vizsgálatok újabb etapja, most a mővészeti képzések kerülnek górcsı alá. A fenti koncepció módosítás miatti (még) nagyobb hangsúly mellett itt a mővészeti képzések sajátosságai jelentenek különös figyelmet és precizitást követelı hozzáállást.
A vizsgálatokhoz szükséges dokumentumoknak (módszertan, önértékelési útmutató, doktori iskolák vizsgálatának szempontjai) a mővészeti képzési területre való
specifikálását, s plénumra elıkészítését a titkárság is segítette, s elindultak a vonatkozó LB-k szervezésére, felkérésére irányuló munkálatok is. Megfogyatkozott
titkársági létszámunknak, valamint a mővészeti terület specialitásainak következményeiként e munkának ezúttal nincs külön koordináló, „projektvezetı” referense,
a titkársági koordináló és végrehajtási feladatokat egyaránt a mővészeti terület
referense, Muhariné Szabó Szilvia látja el. Hogy mindez nem lesz kis – és túlzottan
olcsó – feladat, azt a zenei képzések már felállt, külföldieket is felvonultató, 12
tagú látogató bizottsága jelzi.
1.3 Szaklétesítések, szakindítások
Ez az a terület, mely immár évek óta az egyik legnagyobb terhelést jelenti a titkárság (és persze a Testület) számára. 2007-ben az alapszak indítások korábbi dominanciáját az egyre több mesterszak indítási kérelem szorította háttérbe, mely a
tanári mesterszakok áradatában csúcsosodott ki az ısz folyamán.
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Tetézte mindezt a nyári Ftv. módosítás nyomán életbe lépett un. 1 oktató – 1 intézmény szabály, melynek adminisztratív kezelése nem könnyő feladat elé állította
az érintetteket; intézményeket, Testületet, titkárságot egyaránt.
A titkárság vállát a rendkívüli mennyiségő formai ellenırzési, kapcsolattartási feladat mellett e vonatkozásban a képzési ági bizottsági (KÁB) ülések helyhiány miatti sokkal nehezebb megszervezése (és lebonyolítása), valamint az anyagok kezelhetı, tárgyalható formában a plénum elé terjesztésének felelıssége nyomta.
E munka kapcsán minden egyes szakreferenst dicséret illeti, külön is ki kell azonban emelni a tanári mesterszakok kapcsán Dégi Nóra koordináló és végrehajtó
munkáját. A szakos ügyekkel kapcsolatos tevékenységet egyébként a titkárságon,
programakkreditációs csoportvezetıként, 2007-ben is Éry Györgyné koordinálta.
1.4 Egyetemi tanári ügyek
Az új testület egyik elsı nagy feladata volt a 2006/07-es egyetemi tanári pályázatok
véleményezése. Az ET kollégium, majd a plénum szintjén ebben az évben bizony
jelentıs számú KÁB döntési javaslat módosítása történt meg, ami végül számos
fellebbezéshez vezetett.
Az egyetemi tanári beadványok, pályázatok immár megszokottan alapos formai
ellenırzésén és a képzési ági bizottságok, az ET kollégium, majd a plénum elé
segítésén túlmenıen a vonatkozó akkreditációs értékelési szempontrendszer MAB
elnöki kezdeményezéső megújítását támogató titkársági munka érdemel itt említést. Elıbbi feladatokat a szokásos Patthy Éva, Halmai Éva páros végezte. Utóbbiból minden referens kivette részét, s kivált Ruff Éva precíz munkája jelentett az
elnöknek számottevı segítséget. A fellebbezések kapcsán pedig a Felülvizsgálati
Bizottság referense, Czilli Máté kollégánk bizonyította rátermettségét.
1.5 Doktori ügyek, doktori iskolák törvényességi megfelelısége
2007-ben is volt néhány szokásos doktori ügy (doktori iskola létesítés, vezetıváltás), a legnagyobb feladatot azonban kétséget kizáróan a doktori képzésrıl és fokozatszerzésrıl szóló új kormányrendelet nyomán szükségessé vált új doktori szabályzatok véleményezése, s még inkább a MAB elnökének kezdeményezésére
elindított törvényességi megfelelıségi vizsgálat teendıi jelentették a titkárság
számára (is). A doktori ügyek titkársági referense 2007-ben is Patthy Éva volt, a
törvényességi megfelelıségi vizsgálat munkaigénye azonban szinte minden titkársági kolléga részvételét szükségessé tette, s Patthy Éva további feladataira is tekintettel a doktori ügyek felelıs referense 2008-tól Halmay Nóra lett.
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Ismert, hogy nem mindenki értett és ért egyet azzal, hogy a törvényességi megfelelıségi vizsgálat most, és így kell folyjék, még akkor sem, ha a magyar doktori
képzés ügye amúgy általánosan elismert fontosságú, s közismertek bizonyos minıségi, hatékonysági problémák. Titkársági szempontból, az elıre ismert (pl. Bologna, tanárszakok) és már korábban 2007/08-ra beütemezett (pl. a MAB külsı értékelése) feladataink fényében talán a „most” is észrevételezhetı volna, különös tekintettel a fentiekben jelzett már-már embertelen munkaterhelésre, de ettıl tartózkodnék. Az „így” tömör kommentálását azonban szükségesnek érzem e beszámoló
keretében is. A titkárság a következı pontokon jelezte aggodalmát, fenntartásait:
a) Feszültség, diszkrepancia van a doktori adatbázishoz (DAB) való csatlakozás
és adatszolgáltatás elvi önkéntessége és a gyakorlatilag megjelenı MAB
akkreditációs elvárás (a MAB kizárólag a DAB-on keresztül kívánja véleményezni az új doktori iskolák létesítését) kényszere között. (Erre egyébként az
adatvédelmi biztos is rámutatott.)
b) A 169 doktori iskola és mintegy 2500 törzstagjelölt érdemi értékelése a törvényességi megfelelés szempontjából még „békeidıben” is igen komoly feladatot jelentene a MAB számára. Az adott helyzetben és körülmények között, a
tervezett módon és határidıkkel azonban ez a lebonyolítás a MAB alaposságába, megbízhatóságába vetett hitet gyengítheti, és esetenként ténylegesen
is vitatható eredményekhez vezethet. (Reméljük, nem fog.)
c) Komoly aggodalomra ad okot, hogy a DAB-ban tárolt, MAB illetékességő
adatok nincsenek a MAB birtokában, a nem nyilvános DAB felületekhez a
MAB csak közvetítı – jelenleg egyetlen – személyen keresztül fér hozzá. A
döntéselıkészítı szakértıi vélemények, KÁB és Doktori Bizottsági (DB) javaslatok e felületeken, kizárólag az adatbázisban készülnek. Errıl a lebonyolítási módról nem született elızetes plénumhatározat.1 Ez a lebonyolítás és
az adatbázis MAB általi ilyetén használata az ODT-MAB szerzıdésben sem
szerepel. A MAB döntéselıkészítı tevékenységének MAB birtokon kívülre kerülésére mindeddig (15 év alatt) nem volt példa.
d) A DAB nem került idıben, jogszerően az ODT birtokába, noha elvileg
annak tulajdonosa. Nem került az ODT új elnöke számára átadásra rendszerdokumentáció (az elızı ODT elnöknek sem volt ez a birtokában), sem az (archivált) adatok, sem a DAB-ot mőködtetı programok nem kerültek jogszerően
rendezett módon az ODT birtokába. Ugyanez vonatkozik sajnos a DAB MABot illetı részeire is. A DAB-bal kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozóan nem köttettek elızetesen (s amennyire tudom, mindmáig
sem) megbízási szerzıdések.

1

Részlet a 2007/9/IV/1. sz. MAB határozatból: „A MAB erre az adatbázisra alapozva végzi a törvényességi megfeleltetést, ill. az új DI-k akkreditációját.” Tehát „erre alapozva” és nem „ebben”…
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e) A titkárság eddigi vonatkozó munkáját a DAB több tekintetben nem egyszerősítette, hanem bonyolította (részvétel a tervezést és kidolgozást érintı
egyeztetésekben, a rendszer tesztelésében, plusz titkársági munkafázisok megjelenése a szakértıi felkérésekkel kapcsolatban, jelentıs helpdesk és monitor
tevékenység, az adatbázis mellett esetenként továbbra is külön Word fájlokban
végzett munka).
f) A vállalkozás ilyetén lebonyolításának költségei várhatóan igen jelentısen
meghaladják a hagyományos, illetve a fıtitkár által 2008. január 5-6-án kidolgozott (úgyszintén elektronikus, az adatbázisra épülı de nem abban végrehajtott) véleményezési lebonyolítási lehetıség költségeit.
Mindezzel nem a feladat elvégzésének szükségességét, vagy az elektronikus adatkezelés és véleményezés lehetıségét és szükségességét akarom vitatni, hanem a
lebonyolítás mikéntjével kapcsolatos titkársági észrevételeket foglaltam össze.
1.6 Akkreditációs követelmények, útmutatók, bírálati lapok
A 2007. év sem szőkölködött a MAB akkreditációs követelményeinek, különbözı
vonatkozó dokumentumainak újratárgyalásában, módosításában. Ezek egyes
tartalmi vonatkozásainak megvitatásához a titkárság is hozzájárult, s a formai kivitelezést, honlapon közzétételt a titkárság végezte. Az intézményi akkreditációs és
az ET véleményezési dokumentumok kapcsán már említést tettem a titkársági hozzájárulásról, az új szakindítási dokumentumok kialakítása kapcsán ismét Ruff Éva
nevét kell elismerıleg megemlítsem.
1.7 HEFOP projekt
A Nyíregyházi Fıiskola által koordinált HEFOP projekt kivitelezése 2007-ben is
folytatódott. A titkárságra itt a MAB részvétel adminisztrációjának terhe hárult,
mely döntıen Juhász Katalin kolléganınk vállát nyomta. A HEFOP projekteket
eddig sem a könnyő adminisztráció jellemezte, 2007. erre még „rátett egy lapáttal”,
ha lehet ezt mondani. A beszámolási szabályok továbbra is változékonyak voltak,
és sor került egy helyszíni (Nyíregyháza!) ellenırzésre is, melyen Katalin az összes
vonatkozó dokumentum eredeti példányaival felszerelkezve kellett részt vegyen.
Az idıszakos elırehaladási jelentések pénzügyi kimutatásainak elkészítése, a dokumentumok figyelmes csoportosítása, másolása, a szükséges kellékekkel, bélyegzılenyomatokkal felszerelése, s aztán a rendszeres újabb dokumentumok, hiánypótlások bekérésének teljesítése sajnos számos esetben kívántak kolléganınktıl
jelentıs mennyiségő, hétvégébe, késı estébe nyúló túlmunkát.
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1.8 További feladatok
További feladataink közül említést érdemelnek az alábbiak:
a) Az országos doktori és habilitációs nyilvántartást 2004-tıl papírmunka nélkül, saját fejlesztésben, teljesen elektronikus, internetes alapon mőködtettük.
2007 májusában e tevékenységünket megszüntettük, s az adatokat átadtuk az
Országos Felsıoktatási Információs Központnak, mert a 2005. évi új Ftv. szerint ık fogják az országos doktori nyilvántartást vezetni. Felajánlottuk az
OFIK-nak az adatbázist mőködtetı program csekély térítés ellenébeni átadását
is, hogy az új rendszer elkészültéig se legyen kimaradás az adatgyőjtésében és
közzétételben, ám ık ezt nem fogadták el. Sajnálatos módon az OFIK az új
rendszert mindmáig nem készítette el, így a nyilvántartást jelenleg senki sem
vezeti, az intézmények nem tudnak hova adatot szolgáltatni e vonatkozásban.
A májusig a MAB titkárság által vezetett nyilvántartás felelıse Dégi Nóra volt.
b) Kiadványaink sorában megjelent a 2006. évi MAB tevékenységet bemutató
Évkönyv, valamint az Akkreditációs Értesítı 2007/1 és 2007/2 száma. A 2007/3
szám megjelenése a munkafeladatok torlódása miatt 2008 elejére húzódott. A
MAB kiadványokat a titkárság részérıl Muhariné Szabó Szilvia szerkesztette,
gondozta, sıt, a titkársági ügyintézık számának csökkenése miatt az Értesítı 2.
számának expediálását is ı végezte. Kiadványaink jobb minıségben való megjelentetését egy újabb nyomda bevonásával igyekeztünk elısegíteni.
c) További titkársági feladat a MAB honlapjának mőködtetése. (A fıtitkár tartalmi felelıssége mellett technikai kivitelezı Muhariné Szabó Szilvia)
d) Ehhez (is) kapcsolódik a MAB határozatok tárának vezetése. A Határozatok
tára 2007-tıl honlapunkon nyilvánosan is elérhetı, a közhasznú szervezetekre
vonatkozó törvény elıírásainak megfelelıen. Ezt a feladatot is Muhariné Szabó
Szilvia látja el, Vlád Ibolya segítségével.
e) Mindenképpen szót érdemel még a 2007-ben igen jelentıs számú képzési ági
(és egyéb) bizottsági ülések megszervezése, mely különösen az év második
felében, új székhelyünkre költözésünkkel jelentett alkalmasint nem kis feladatot, tekintettel arra, hogy szemben a Professzorok Házában rendelkezésre állt
több tárgyalóhelyiséggel, új irodánkban már csak egy tárgyalónk van, amit szorult helyzetben az elnöki – FvB elnöki – fıtitkári szoba tud (meglehetısen szőkösen) kisegíteni.
f) S végül de korántsem utolsósorban itt említem meg azt az „általános” titkársági, segítı és adminisztrációs munkát, mely az elnök és az elnökség, a fıtitkár és a fıtitkár-helyettes mindenkori segítésére, a központi telefon- és e-mail
kezelés mellett táblázatok, statisztikák összeállítására irányul, s melyet döntı
részben 2007-ben is Monostori Katalin végzett, mindannyiunk megelégedésére.
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2. Titkársági mőködés
2.1 Munkatársi állomány, munkaszervezés
A titkársági munkaszervezés a 2004-2006-os jelentısebb változások után 2007-ben
csak kisebb mértékben változott. A magasabb vezetıi posztokon nem volt változás,
s a két csoportvezetı is a korábbiak szerint folytatta munkáját (Halmay Nóra intézményi akkreditáció, Éry Márta programakkreditáció). A projektfelelısi feladatok ellátására is döntıen az eddigiek szerint került sor. Pályázatok: Juhász Katalin
(Szekeres Péter kollégánk 2006 ıszi távoztával immár egyedül), hazai rendezvények: Ruff Éva, nemzetközi ügyek és rendezvények: Rozsnyai Krisztina.)
A bizottsági háttértámogatási feladatok vonatkozásában az új MAB ciklus elején
szokásos kisebb változásokra került sor az új tudományági bizottságok felállásával.
Jelentısebb változások voltak viszont 2007-ben a munkatársi állomány tekintetében. Pénzügyi lehetıségeink folyamatos szőkülése, valamint az új székhelyre költözéssel járó irodaterület csökkenés, továbbá a titkársági munka hatékonyságát
fokozni kívánó vezetıi szándék létszámleépítést tett szükségessé. 2007 júliusától
illetve szeptemberétıl így két ügyintézı és a kézbesítı kollégánktól (2,5 FTE) váltunk meg közös megegyezéssel. A pozitív oldalon szeptembertıl Szabó Andrea a
korábbi 4 órás helyett 6 órás foglalkoztatást tudott vállalni. Új kolléganıt is vettünk
fel szeptemberben, ám ı még a próbaidı elején meggondolta magát, s másik munkahely után nézett. Októbertıl egy üres ügyintézıi posztot Vlád Ibolya tölt be. A
bizottsági ülések lebonyolítását, az ügyintézık munkáját az októbertıl üzembe
állított kávéautomata is segíti, jelentıs „házimunkát” spórolva meg ezzel.
Komoly helyettesítési igényt jelentett augusztus második felétıl Patthy Éva sajnálatos balesete. Munkáját 3 hónapra Halmay Nóra (doktori ügyek), Muhariné Szabó
Szilvia (Nyelvtudományi, Irodalomtudományi bizottságok), valamint Dégi Nóra
(Szabad bölcsészet bizottság) vették át. Éva lelkiismeretességét dicséri, hogy nagyszámú bölcsész tanári szakindítási beadvány formai ellenırzését ez alatt az idı alatt
otthon, „távmunkában” végezte.
2007. végével visszavonult Homonnay György kollégánk, aki 13 éven át volt a
MAB titkárság oszlopos munkatársa. Fáradhatatlan munkáját ezúton is mindannyiunk nevében szívbıl köszönöm! Helyére 2008. január 1-tıl új kolléganı, Négyesi
Judit állt be (Gazdaságtudományi bizottság), míg az Anyag-gépész és az Építészépítı-közlekedési bizottságok referensi teendıit Hernáth Terézia vette át.
A titkársági alkalmazottak teljes munkaidıs foglalkoztatottakra vetített létszámát
(a jelentıs munkaterhelés növekmény mellett!) 2007-ben tovább kellett csökkentenünk. A titkárság 2006. június 30-án még 20,75 fıvel mőködött, 2007. januárban
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18,25 fıvel kezdtünk, s december 31-én 16,75 fıvel zártunk. Ez másfél év alatt
20%-os létszámleépítést jelent! (A 2004. januári 22 fıhöz képest pedig 24 %-os
csökkenést könyvelhetünk el.)
Csak ismételni tudom a 2004-2006-os évekrıl szóló beszámoló vonatkozó megállapítását: „A titkárság a személyi állomány és annak anyagi megbecsültsége tekintetében komolyabb fejlesztést, s ehhez megfelelı forrásokat igényel.”
2.2 Gazdálkodás
A MAB (Titkárság) 2006. július 1-ével megváltozott költségvetési státusza a központi költségvetési finanszírozás módjának változásával (folyamatos finanszírozás
helyett egyedi, évenként újra kötendı támogatási szerzıdéseken alapuló finanszírozás) igen nehéz helyzet elé állította a MAB gazdálkodásért felelıs vezetıit. Az e
változás okozta nehézségekkel tetézve a MAB évek óta kényszerően viselt alulfinanszírozása 2007. elejére elviselhetetlenné vált. Nem gondoltuk, hogy a „helyzet
fokozható”, mégis ez történt: 2007. április 27-én megkaptuk a Professzorok Házától az elhelyezési szerzıdésünket felmondó levelet, s július elején költöznünk
kellett. Talán már említeni sem kell, hogy a MAB 2006-os átalakulásával kapcsolatos pótlólagos egyedi és az új szervezeti formával járó állandó plusz költségek mellett, többszöri kérésünk ellenére, a költözési költségekre sem kaptunk semmilyen
pótlólagos forrást az OKM-tıl.
A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának megváltozott idızítése, s a
támogatási szerzıdés megkötése körüli bonyodalmak azt eredményezték, hogy a
2006. második félévére összesen átutalt, amúgy is csökkentett keretbıl kellett
megélnünk még 2007. márciusában is! Ez nyilvánvalóan csak úgy sikerülhetett,
hogy több jelentıs fizetési kötelezettségünknek csak késve, a 2007-es költségvetés
elsı felének megérkezése után tudtunk eleget tenni.
Mindezek tetejébe a MAB költségvetésének a Felsıoktatási törvény 128.§ (5) bekezdésében elıírt meghatározását (az un. 2 ezrelékes mérték), pontosabban e szabály hatálybalépésének eredetileg 2007. január 1-i határidejét a 2007-re vonatkozó
költségvetési törvényben 2008. január 1-re módosították. (S a jelen kilátások
szerint 2008-ra sem fog megvalósulni.)
Némi enyhülést 2007-ben a már megszokott szigorú gazdálkodás eredményessége
és a kereskedelmi banknál vezetett számlánkon megkülönböztetett figyelemmel
végzett idıszakos betétlekötéseink után járó kamatok mellett a szakindítási beadványok és (kis részben) a doktori iskolák létesítési beadványainak véleményezéséért a felsıoktatási intézmények által fizetett szakértıi díjak jelentettek. Ezeknek
köszönhetı, hogy folyó fizetési kötelezettségeinket a 2008-as költségevetési támogatás számlánkra érkezéséig remélhetıen idıben teljesíteni tudjuk 2008 elején is.
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Mindemellett a MAB általános pénzügyi helyzete az egy évvel ezelıtti beszámolóhoz képest sajnos nemigen változott, s azt a következı tények jellemzik:
a) A MAB tagjainak 2006. július 1-tıl lehetıvé vált tiszteletdíj emelését sajnos 2007-ben sem tudtuk semmilyen mértékben biztosítani, a tiszteletdíjak hosszú évek óta lényegében változatlanok. (Egy plénumtag havi nettó
tiszteletdíja kb. 38 ezer Ft.)
b) A különbözı szakvéleményezések írásos bírálataiért fizetett külsı szakértıi díjak megalázóan alacsonyak (bruttó 8-10 ezer Ft).
c) Az egyetemi tanári pályázatok véleményezéséért szakértıinknek 2007ben egyáltalán nem tudtunk szakértıi díjat fizetni.
d) Az intézményi akkreditációs látogató bizottságok munkájáért járó – szintén rendkívül alacsony – szakértıi díjak kifizetésével még mindig kényszerő
késedelemben vagyunk.
e) A titkársági alkalmazottak – a bolognai átmenet, a költözés, s az újonnan
belépı feladatok (a teljes magyarországi doktori képzés törvényességi felülvizsgálata) miatt már az egészségkárosodásig megnövekedett munkaterhelés mellett – huzamosabb ideje folyamatos reáljövedelem csökkenést
(2005-ben nominális jövedelem csökkenést!) kénytelenek elviselni. Fizetésemelést 2006 után 2007-ben sem tudtunk a titkársági alkalmazottaknak
biztosítani, semmilyen mértékben.
2.3 Fejlesztés
A fentiekben részletezett munkafeladatok és finanszírozási keretek ismeretében
talán nem meglepetés, hogy humán- illetve anyagi fejlesztésekre nemigen maradt
2007-ben energiánk, forrásunk. A fent említett HEFOP pályázathoz kapcsolódva
tartottunk titkársági továbbképzı értekezletet a felsıoktatási minıségbiztosítás
tárgyában, ahol több kollégánk mutatott be prezentációt, melyeket aztán megvitattunk.
A korábban rendszeres titkársági értekezletek sajnos megritkultak, a titkársági
információáramlás fı formájává az elektronikus körlevél lépett, annak elınyeivel
(rugalmasság, mindenkihez eljutás, könnyő archiválás) és hátrányaival (a megbeszélés, interakció és szinergia korlátozottsága). Jó volna 2008-ban javítani ezen a
helyzeten, s növelni a közös megbeszélések számát, de kilátásaink sajnos nem túl
kedvezıek az erre fordítható idı tekintetében.
Anyagi eszközeinket 2007-ben némi beszerzéssel tudtuk fejleszteni (2 db erısítı
[switch] a költözés, számítógépes hálózat igényei miatt, 4 db síkképernyıs monitor,
5 db Windows XP professional szoftver). Költözésünk illetve amortizáció miatt
ugyanakkor jelentısebb selejtezést is végre kellett hajtanunk (régi, 15 collos monitorok, elhasznált-sérült bútorok selejtezése).

31

Akkreditáció Magyarországon 17

2.4 Belsı minıségbiztosítás
2007-ben e területen végre sikerült az „áttörés”. A még 2003-ban megkezdett,
2005-ben koncepcióban is megtestesült rendszerépítı munka 2007-ben újabb
stádiumba jutott: a Minıségfejlesztési bizottság gondozásába vette és továbbfejlesztette a MAB minıségbiztosítására vonatkozó titkársági javaslatot, melyet a plénum
december 7-i ülésén elfogadott. A feladat most már az eddig is meglévı elemek
összerendezése, a dokumentáció összeállítása, s a folyamatos mőködtetés lesz.
2007 elején a titkárság lebonyolította a 2005/06-os intézményi akkreditációs etapban résztvett intézmények és LB tagok kérdıíves megkérdezését, az eredményeket feldolgoztuk, azokat az elnökség megtárgyalta.
Titkársági javaslatra az elnök 2007. végén kiküldte a MAB tagjainak a SWOT
elemzési kérdıívet, melyre 19 válasz érkezett. Ezek feldolgozása 2008-ra tevıdött.
2008 elején kértem a titkárságot hasonló kérdıíves visszajelzés megtételére a 2007.
évre vonatkozóan, sajnos kollégáim ehhez munkafeladataik mellett mindmáig nemigen jutottak hozzá.
3. Kapcsolatok
A titkárság kapcsolatai 2007-ben is a már hosszú évek óta szokásos intenzitásúak
voltak, sıt, a felsıoktatási intézményekkel való kapcsolattartás talán még élénkebbé vált, döntıen a tanári mesterszakok indítása, s a doktori iskolák törvényességi megfelelıségi vizsgálata kapcsán felmerült kérdések okán, de az Ftv nyári módosítása (oktatói nyilatkozatok), s a MAB szakindítási követelményrendszer újjáalakítása is hozzájárult az intézmények megnövekedett információ igényéhez.
Szintén intenzív kapcsolatot tartottunk titkársági szinten is az OKM-mel (KKK-k,
finanszírozás), s az Oktatási Hivatallal is. A MAB külsı értékelésének 2007
ıszén elindult munkálatai okán pedig a MEIK (immár szintén az OH-ban mőködik) vezetıjével és munkatársaival voltunk-vagyunk szoros munkakapcsolatban.
Továbbra is szoros a kapcsolatunk az MRK és az FTT titkárságával, s az FTT
fıtitkárának kezdeményezésére 2007 ıszén elindítottuk a rendszeres MRK-FTTMAB titkárságvezetıi munkamegbeszéléseket, két-két képviselı részvételével.
Külföldi kapcsolataink is változatlanul erıs intenzitásúak, sıt, 2007-ben e téren is
még magasabbra léptünk: Rozsnyai Krisztina továbbra is CEEN fıtitkár, s 2007ben az EUA intézményértékelési program Irányító Bizottsági tagja lett (rendszeres
értékelı panel titkári munkája mellett), jómagamat pedig az ENQA közgyőlése
választott a szervezet egyik alelnökévé, Board tagságom újabb három évre való
megújítása mellett. Továbbra is mindketten résztveszünk különbözı nemzetközi
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projektekben, s Krisztina a német Akkreditierungsrat külsı értékelését 2007/08-ban
végzı szakértıi panelnek is tagja.
Különbözı konferenciaszerepléseinken túl 2007-re is jutott néhány külföldi publikáció.1

Budapest, 2008. február 29.

Szántó Tibor

1

Alesi, B., Rozsnyai, C. and Szántó, T.: „The Implementation of Bachelor and Master Programmes in
Hungary” European Journal of Education, 42(2007) No. 3, pp. 395-409.

Rozsnyai, C.: „Developing a National Qualifications Framework in Hungary, Contribution of the
Hungarian Accreditation Committee” (Based on a presentation at the ENQA workshop: Quality
assurance and Qualifications Frameworks. 7-8 June 2007, Dublin) In: ENQA Occasional Papers.
Forthcoming.
Szanto, T.: „The implementation of the European Standards and Guidelines (ESG) in Hungary and
some comments on the ESG” In: The Quality Assurance System for Higher Education at European
and National Level. HRK – German Rectors’ Conference, Bonn, 2007. pp. 78-86.
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Események
A MAB ülései 2007
(fontosabb napirendi pontok)
1. 2007. február 5.

•
•
•
•
•
•

Hiller István oktatási és kulturális miniszter köszöntötte az új testületet és
átadta a megbízóleveleket
Új testület tagjainak bemutatkozása
Elnöki beszámoló a 2004-2006-os ciklusról
Fıtitkári beszámoló a 2004-2006-os ciklusról
A MAB elnökének megválasztása
A MAB 2007. évi elsı rendes ülésének elıkészítése
2. 2007. február 20.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégiai kérdések megvitatása
Intézményi akkreditáció aktuális kérdéseinek megtárgyalása
Szervezeti kérdések megvitatása
A kollégiumi és bizottsági szerkezet, lefedetlen szakterületek kérdése
A képzési ági bizottságok társelnökeinek és tagjainak megválasztása
A titkársági munkatársak bemutatkozása
Szervezeti kérdések (az elnökség szerkezete, kollégiumi és bizottsági szerkezet)
Elnökségi tagok megválasztása
Bizottsági elnökök
Folyamatban levı ügyek áttekintése és döntések
A MAB tagok tiszteletdíja
MAB ülések idıpontjainak kijelölése a 2007-es évre
3. 2007. március 9.

•
•
•
•
•
•
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Szervezeti kérdések
A MAB SzMSz módosítása az OKM észrevételek fényében
A párhuzamos vizsgálatok javasolt ütemezése
Módosítandó MAB szabályok (Alap- és mesterszakok indítási követelményeiben, Alap- és mesterszakok indítási útmutatóiban)
Döntés személyi kérdésekben
Kollégiumi elıterjesztések
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4. 2007. március 30.

•
•
•
•
•
•

Stratégiai kérdések az új MAB elıtt: értelmezés és ütemezés
A doktori iskolákkal kapcsolatos MAB állásfoglalás aktualizálása
Döntés szervezeti és személyi kérdésekben
Kollégiumi elıterjesztések
MAB finanszírozás
A MAB elhelyezése
5. 2007. április 27.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Felsıoktatási törvény módosításának aktuális helyzete
A felsıoktatás minıségügyi rendszere
A MAB 2006. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése
A MAB 2007. évi költségvetési terve
A doktori iskolákkal kapcsolatos MAB állásfoglalás
Mesterszak szakirányok – anomáliák
Közös képzések
A tanári mesterszakok véleményezésének ütemezése
Döntés szervezeti és személyi kérdésekben
Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Kollégiumi elıterjesztések
Doktori iskola létesítésének véleményezése
6. 2007. június 1.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tájékoztató a londoni miniszteri értekezletrıl és a szentpétervári CEE ülésrıl
A felsıoktatási ágazat minıségpolitikája (tervezet)
„1 oktató 1 intézmény” szabály a MAB akkreditációs követelményeiben
A mesterképzésekbe való belépés feltételei
Tájékoztatás a felsıoktatási törvény módosításának helyzetérıl
A MAB új székhelye (VI. Király u. 16.), költözés: július 6-tól.
Döntés szervezeti és személyi kérdésekben
− Ad hoc kollégiumok összeállítása (intézményi akkreditációhoz)
− Változási javaslat bizottság összetételében
Kollégiumi elıterjesztések
A mesterszak létesítési és indítási beadványok véleményezésérıl
A MAB állásfoglalása a tanári mesterszak szakterületi moduljainak 2007.
áprilisi tervezetérıl
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7. 2007. június 29.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Irányelvek a közös képzések véleményezéséhez
A MAB szakindítási követelményeinek kiegészítése
A szakirányok (KKK-k) kérdése
Egyházi intézmények akkreditációja
Bírálói vélemények tapasztalatai
A MAB szakértıi vélemény záróformulái
MAB új Nemzetközi Tanácsadó Testülete
Döntés szervezeti és személyi kérdésekben
− Változási javaslat bizottság összetételében
− A tanári záróvizsga követelményeinek kidolgozását végzı ad hoc bizottság felállítása
2. Intézményi akkreditáció 4. etap eljárási kérdései
A Doktori Bizottság elıterjesztései
Kollégiumi elıterjesztések
Döntések a Magyar Rektori Konferenciától véleményezésre érkezett, tanári
mesterszak szakmodul KKK-król
Egyetemi tanári pályázat
8. 2007. október 5.

•

•
•
•
•
•
•
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Az intézmény- és a párhuzamos programakkreditáció:
− Koncepció és rendszer - Elnöki tájékoztató
− Intézményakkreditációs útmutató 2007/08
− Intézményakkreditációs követelmények
− Intézményakkreditációs eljárás
− Intézményakkreditációs oklevél
− Tájékoztató okt. 16-án az intézményi akkreditáció 4. etap indításáról
Egyetemi tanári véleményezés pontrendszere
A doktori szabályzatok véleményezése, doktori iskolák vizsgálata, doktori
adatbázis
A tanári mesterszak indítások aktuális állása, menetrendje
Közös képzésre irányuló kérelmek áttekintése
A MAB külsı értékelésének elıkészítése
Tájékoztatások:
− Felsıoktatási Minıségi Díj
− NTT felkérése
− ENQA közgyőlés
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•
•
•
•

Döntés szervezeti és személyi kérdésekben
A Doktori Bizottság elıterjesztései
Intézményi akkreditációs jelentések
Kollégiumi elıterjesztések
9. 2007. október 26.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A MAB tevékenységének rendszere- MAB szakértıi véleményezése
Az egyetemi tanári véleményezések - FvB észrevételek
A doktori iskolák akkreditációja, a törvényességi megfelelıségi eljárása, valamint a törvényi megfelelés vizsgálata
A személyi feltételek a szakindítási követelményekben
A tanári záróvizsga
A mővészeti szakok párhuzamos vizsgálata 2008-ban
A MAB képzési ági bizottságai együttmőködésérıl a szakértıi vélemények
kialakításában
Döntés személyi kérdésekben:
− LB elnökök a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában
− A 2. akkreditációs körben a 2007/2008-as tanévben sorra kerülı intézmények LB-k elnökei
Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Intézményi akkreditációs jelentések
Kollégiumi elıterjesztések
10. 2007. december 7.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyetemi tanári véleményezési pontrendszer
A törzstagjelöltek és a doktori iskolák értékelése - Értékelési szempontok
Útmutatók a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatához (Önértékelési útmutató, Módszertani összefoglaló)
A szakindítások módosított akkreditációs követelményei
A MAB belsı minıségbiztosítása, külsı értékelése
Csatlakozás a 7. Nevelésügyi Kongresszushoz
A tanári záróvizsga
Oktatói nyilatkozatok
Közös képzésekrıl szóló MAB állásfoglalás módosítása
Döntés személyi kérdésekben
Intézményi akkreditációs jelentések
Kollégiumi elıterjesztések
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Hiller István oktatási és kulturális miniszter köszöntıje,
megbízólevelek átadása
A február 5-i plenáris ülést Fésüs László, a MAB ügyvezetı elnöke vezette le. Köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd felkérte Hiller István oktatási és kulturális
minisztert a MAB tagok megbízóleveleinek átadására.
Hiller István megköszönte a megbízatás vállalását a megjelent plénumtagoknak és
átadta a három évre szóló megbízóleveleket. Gyors villámlátogatás nem lett volna
méltó az alkalomhoz, így arra kért lehetıséget, hogy elmondhassa véleményét, és
meghallgassa a bizottság tagjainak elképzeléseit. Röviden megemlékezett az elızı
MAB ciklus tevékenységérıl és a most felkért új testületre váró feladatokról, felajánlotta együttmőködését és ezt kérte az új testülettıl is, a magyar felsıoktatás
jövıje érdekében.
Az elnöki és a fıtitkári beszámolót megismerve, azokat támogathatónak ítélte.
Kiemelte, hogy a felsıoktatás átalakulása az elmúlt idıszakban, olyan horderejő
volt, amely a magyar felsıoktatás történetében példa nélküli. A 90-es évek elején
100 ezer hallgató került a felsıoktatásba, a mostani hallgatói létszám több mint
ennek négyszerese, 412 ezer. A mennyiségi változás véget ért, a továbbiakban minıségi változásra van szükség, a tudásért, az információért való versengés iránymutatója pedig a minıség, amelynek védelmében a MAB-ra fontos szerep hárul.
Minıségi felsıoktatás minıségi kontroll nélkül nincs és nem is létezhet. A szervezeti kialakítás megtörtént a korábbi kormányok alatt, a MAB létrejötte és eddigi
tevékenysége igen progresszív. A Bizottság, az elé kerülı ügyek számát tekintve
heroikus munkát tudhat maga mögött, amely komoly szakértelmet, munkát igényelt.
Megköszönte az elızı testület és Fésüs elnök úr munkáját, akik együtt nagyszerő
dolgokat hajtottak végre. Helyes az irány. A beszámolókban a bizottság leköszönı
elnöke leírta, hogy milyen tapasztalatokat szerzett, és milyen tanácsokat hagy a
következı testület számára. A több mint egy évtizedes mőködés után érdemes ezeket a tapasztalatokat átgondolni.
A felsıoktatási reform fı területeiként a következıket emelte ki:
1. A képzési szerkezet
2. A finanszírozás
3. A hallgatói juttatások
4. Az infrastruktúra
5. A minıségbiztosítás, akkreditáció, minıségi kontroll
Elmondta, hogy az átalakítási intézkedések hatása legerısebben a 2007-08-as tanévben várható. Permanens reform nincs. Az eltérı vélemények összefogását, a
Felsıoktatási Kerekasztal mőködését sikeresnek ítélte, mert minden fórum részt
vesz benne, konszenzussal tudják megvalósítani az átalakítás további lépéseit.
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Emlékeztetett, hogy a felsıoktatási integráció megvalósítása felemásan történt, az
integráció elején 32, végén 62, ma 72 felsıoktatási intézmény van. Ma több intézményben tanul államilag támogatott hallgató, mint az integráció elıtt. Mo.-on elképesztı lobbyérdekek mőködnek, amelyek nyomasztólag hatnak a testületre, annak elnökére. Eztán is nehéz döntések várnak emiatt a testületre, de továbbra is
kizárólag minıségi szempontok alapján való döntéseket vár a bizottságtól. Ismeri a
MAB és a miniszter jogköreit, ismeri a döntések átfedéseit, illetve az eltéréseket,
szeretné, ha a döntések halmaza egy irányba mutatna. A sikeres akkreditációhoz, a
nagy mennyiségő munka miatt, fel kell tenni a kérdést, nem túl bürokratikus-e, a
bekért adatok mennyisége valóban megfelelı-e, vagy egyfajta önigazolás céljából
kérdezünk minél többet. Nem biztos, hogy akkor tudjuk a legtöbbet, ha mindenre
aprólékosan rákérdezünk. Komoly kétségei vannak afelıl, hogy érdemben hozzá
tud járulni ez a túlzó részletezettség ahhoz, hogy valóban reális képet kapjunk.
A munka, amelyet Fésüs elnök úr vezetésével a MAB az elmúlt három évben végzett, igen elismerésre méltó. A miniszter úr még egyszer elismerését fejezte ki
ezért, majd a megalakuló új testület együttmőködését kérte abban, hogy a középpontban a minıség, a kvalitás legyen az akkreditációs bizottság tevékenységének
meghatározója. Minden eszköz, amellyel az OKM segíteni tud, segít. Következetes
eljárást ígért, konstruktív, vitákra való készséget, minden, a felsıoktatás minıségét
szolgáló tevékenység támogatásáról biztosított.
Róna-Tas András, a MAB tiszteletbeli elnöke, a miniszteri köszöntı után elmondta, hogy csak egyfajta minıség létezik a minisztérium, az akadémia és a felsıoktatási intézmények vonatkozásában is, olyan, amely kiállja a nemzetközi fórumok
kritikáját is. Külföldi szakértık bevonása nélkül nem lehet teljes az akkreditáció, ez
alapvetı fontosságú, de megfelelı anyagiak hiányában eddig nem lehetett megvalósítani. Ennek hiányában pedig nem lehet teljes ez a munka.
Beszélt a miniszter jogkörének kérdésérıl; a miniszternek vannak döntési jogkörei,
s van, ahol a MAB véleményéhez kötve van. Reményét fejezte ki, hogy a korábbi
miniszterekkel kötött megállapodás újra életbe léphet, vagyis ha a miniszter döntése eltér, azt indokolná, indoklása pedig nyilvános legyen, így elkerülhetıek a politikai, ill. a MAB-ot érı vádak. Az egyetemi tanári kinevezéseknél a miniszter a
MAB által nem javasolt pályázókat is kinevezésre javasolhatja, de indokait ekkor is
el kell juttatnia a MAB-hoz, mivel ez személyeket érint, így nem nyilvános. Meggyızıdése, hogy a minıség megítélése érdekében szükséges a körültekintı vizsgálat. A sok adat kérése azért szükséges, hogy a negatív döntéseket indokolni tudjuk.
Stern Pál, a felhasználói oldalt képviselı plénumtag elmondta, hogy véleménye
szerint egy minıség van és ennek a felhasználói szempontú minıség szerves része.
A felsıoktatás végzettjeit a felhasználói szféra veszi fel, számukra sem közömbös a
minıség.

39

Akkreditáció Magyarországon 17

Bazsa György felszólalásában elmondta, hogy a magyar felsıoktatás kulcsszereplıje a felhasználói szféra, a termék a diplomás ember, a minıséget ebbıl a szempontból is nézni kell. Az akadémiai szempontok mellett a gyakorlati orientáltság
szempontjait is figyelembe kell venni (academic – professional accreditation). A
MAB ne csak könyvelıje legyen a minıségnek, hanem gazdálkodója is.
Hiller István a felvetett kérdésekbıl, észrevételekre reagálva elmondta, úgy látja,
hogy egy irányba gondolkodnak a jelenlévık, a minıség a gyakorlatban, a piaci
megítélésben dıl el. A minıségben sajnos ma nagyon komoly eltérések vannak, ma
nem egy a minıség a felsıoktatásban. Egy vezetı bank listáján 11 olyan intézmény
van, amelyet úgy tekintenek, mint „formai hibát”, nem alkalmaznak onnan jött
végzettet. Ez értékítélet, a piac értékítélete. Ma Magyarországon a minıség nem
egy, az a feladatunk, hogy eggyé tegyük, s ebben a MAB-nak is fontos szerepe van.
Csökkenteni kell bizonyos államilag finanszírozott hallgatói létszámot, a tágabb
területeken igenis kell figyelni a felvevıpiaci igényekre. Az arányok kialakításában
még várja a véleményeket.
Minden társadalomnak szüksége van elitre, szét kell nézni a világban, máshol mi a
helyzet. Vagy tudunk versenyképes tudást elıállítani – ebben az elitnek nagy szerepe van –, vagy le fogunk maradni. Tehát kell az elitképzés, de a versenyszempont, a lehetıségeink figyelembe vételével. A minıségelvő felsıoktatás és az
akkreditáció össze kell fogjon, hogy racionalizálja a mai helyezet, ne állhasson elı,
hogy a 100 felvett doktoranduszból csak húsz egynéhányan szereznek fokozatot a
képzés végén.
A rossz Bolognából lesz a katasztrofális PISA, s a közoktatás meggyengülése tovább győrőzik a felsıoktatásba. Egy egységes oktatás megvalósítása a cél. A tanárképzés kulcsmomentum; átalakítása konfliktusokkal jár. Az idegen nyelv tudás is
igen lényeges ma Európában, s egyáltalán nem állunk e tekintetben jól. Mindezeken a területeken a MAB-nak fontos szerepe, felelıssége van.
A miniszternek valóban vannak kötelességei és lehetıségei, jogkörei. A kötelesség
nem kérdés, vagy teljesítjük, vagy nem, ha valaki nem teljesíti, az vegye a kalapját.
A lehetıségek és jogok tekintetében együttmőködést ajánl, arra fog törekedni, hogy
a döntések során ne kelljen olyan jogokkal élni, amelyekkel élhetne, mert tudunk
közös döntéseket hozni.
Az új MAB testületének a munkához erıt, az elnök megválasztásához bölcsességet
kíván. Az elnök úrnak, fıtitkár úrnak ismét köszönte az eddig végzett munkát.
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Csirik János
Tájékoztatás a londoni miniszteri értekezletrıl
A bolognai folyamatban résztvevı országok oktatási minisztereinek ülésére május
17-18-án került sor Londonban. Magyarországot a delegációt vezetı Manherz Károly, illetve többek között Csirik János képviselte. A találkozóról készült zárónyilatkozatot (angol) megkapták a plénum tagjai, az OKM honlapjára június 1-én került fel a magyar fordítás.
Minden résztvevı ország küldött 2006. decemberében egy országjelentést, az EUA
is készített összefoglalót, amely egyetemi oktatókkal készített riportok alapján készült, és szintén elérhetı mindenki számára. A 3. összefoglalót a hallgatói szövetség írta, a 4., a bolognai titkárság összefoglalója volt. Az Eurydice adatbázis adatai
is segítettek az összesítı anyagok elkészítésében. Készült egy összefoglaló
helyezetjelentés, amely az országok jelenlegi állását mutatja a bolognai folyamatban. Pl.: Milyen arányban vesznek részt a hallgatók a bolognai képzésben. Ebben
Magyarország volt az egyik legrosszabb, 2-es osztályzatot kapott. 1-5-ig osztályoztak. 25 ország kapott 5-öst, Magyarország jelenleg a legkevésbé jó 4 ország között
van.
Összességében megállapítást nyert, hogy jelentıs elırelépések történtek, a lényeges
lépések megtörténtek, a részeredményeket értékelték. Magyarország a 2. legpeszszimistább ország. A Londoni zárónyilatkozatban eredmények összefoglalása, a
következı két év prioritásai szerepelnek, mint pl. a minıségbiztosítás, mobilitás,
stb. Utóbbiban nem érzik a hallgatók az áttörést, sem itthon sem külföldön.
Szociális dimenzió: a felsıoktatásban résztvevık szociális összetétele legyen hasonlatos a társadalmi összetételhez. Az adatok győjtésérıl rossz véleménnyel voltak. Elvárás a végzett hallgatók követése, munkaadók minél szélesebb körben történı bevonása. A világ más részeinek érdeklıdését is felkeltette a bolognai rendszer.
A minıségbiztosítás továbbra is prioritás marad. Minden ország szabad kezet kap,
hogy saját viszonyai között haladjon elıre. Kiemelendı, hogy a minıségbiztosítás
elsısorban az intézmények dolga. Létre fog jönni az európai sztenderdeknek megfelelı minıségbiztosító ügynökségek regisztere.

Rozsnyai Krisztina
Tájékoztatás a szentpétervári CEEN ülésrıl
A Minıségbiztosítási Szervezetek Közép- és Kelet-Európai Hálózata (CEE
Network) éves workshop-ját és felügyelı bizottsági ülését tartotta Szentpétervárott
2007. május 25-26-án. A workshop célja az volt, hogy a régió minıségbiztosító
szervezetei határozzák meg, mennyiben felelnek, illetve nem felelnek meg az Eu41
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rópai Sztenderdeknek, vagy mennyiben gondolják, hogy ezek nem is alkalmazhatók teljes egészében rájuk, mennyiben tükrözik a „nyugati” szerzıik látásmódját és
milyen javaslatokat tehetnek a „keleti” országok, saját megközelítési módjuk fényében. Két meghatározott, kapcsolódó témában – a hallgatók részvételérıl a minıségértékelésben, a fellebbezési lehetıségekrıl és gyakorlatról – készül majd egy
alapos tanulmány.
A MAB új székhelye
A MAB a 2006-2007-es tanév utolsó ülését június 29-én tartotta az Ajtósi Dürer
soron. A Professzorok Házában megszőnt a bérleti lehetıség, így az új iroda kiválasztása után a MAB 2007. július 6-án elköltözött a VI. kerületi Király utca 16.
szám alatti irodaházba, ahol a IV. emeleten bérel irodákat. A plénumülések helyszíne a Domina Inn Fiesta Hotel Nádasdy terme.

Tájékoztató 2007. okt. 16-án az intézményi akkreditáció 4. etapjának indításáról
A második intézményi akkreditációs értékelésben soron következı 16 intézmény
számára a MAB elnöke tájékoztatót tartott az új koncepció szerint lebonyolítani
kívánt akkreditációs eljárásról.

ENQA közgyőlés
A 2007 szeptemberében Oslóban tartott ENQA közgyőlésen Szántó Tibort a MAB
fıtitkárát újabb három évre az ENQA Board tagjává, s egy évre a két alelnök egyikévé választották.

EUA Intézményértékelési Program
2007 októberében Rozsnyai Krisztinát az EUA (Európai Egyetemi Szövetség) intézményértékelési program végrehajtó bizottsága tagjává választotta.
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Személyi hírek
MAB tagok 2007-2009
Név

Fokozat

Munkahely

Javaslattevı

Bazsa György
elnök

DSc

Debreceni Egyetem egyetemi MRK
tanár

Ádám Veronika
(2007.05.31-ig)

MTA lev. SE ÁOK Orvosi Biokémiai
tag
Intézet

Csirik János

DSc

Szegedi Tudományegyetem
MRK
TTK dékánja, tszv. egy. tanár

Dimény Judit
alelnök

CSc

Szent István Egyetem Mezıgazdasági és Környezettudományi Kar dékánja, tszv.
egyetemi tanár

Kamarák

Droppa Judit

DLA

Moholy-Nagy Mővészeti
Egyetem, egyetemi tanár

MRK

Gera István

CSc

Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar dékánja, egyetemi tanár

MRK

Greiner István
alelnök

CSc

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt. kutatási igazgatóhelyettese, a MISZ alelnöke

Magyar Innovációs Szövetség

Helgertné Szabó
Ilona

CSc

Károly Róbert Fıiskola
rektorhelyettese, tszv. egyetemi docens

MRK

Hunyady György MTA lev. Eötvös Loránd Tudománytag
egyetem Pedagógiai és Pszielnökségi tag
chológiai Kar dékánja, egyetemi tanár

MTA

MTA

Inzelt György

DSc

Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi tanár

MRK

Iványi Károly
alelnök

CSc

Budapesti Gazdasági Fıisko- MRK
la, fıiskolai tanár
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Név

Fokozat

Munkahely

Javaslattevı

Kerekes Sándor

DSc

Keviczky László

MTA
MTA Számítástechnikai és
MTA
rendes tag Automatizálási Kutató Intézet
kutatóprofesszora, egyetemi
tanár

Kiss Jenı

MTA lev. ELTE BTK Magyar Nyelvtu- MTA
tag
dományi és Finnugor Intézet
igazgatója, egyetemi tanár

Kis-Tóth Lajos

PhD

Kovács L. Gábor

MTA lev. PTE ÁOK Laboratóriumi
tag
Medicina Intézet, igazgató

MTA

Kulcsár Szabó
Ernı

MTA
ELTE BTK Irodalom- és
rendes tag Kultúratudományi Intézet
igazgatója, egyetemi tanár

MTA

Lenkei Péter

DSc

Pécsi Tudományegyetem
MRK
Pollack Mihály Mőszaki Kar,
egyetemi tanára

Lukács István

PhD

ELTE BTK Szláv Filológiai
Tanszék, tszv. egyetemi docens

Ormos Pál

MTA
MTA Szegedi Biológiai Köz- MTA
rendes tag pont Biofizikai Intézet igazgatója

Pálfy Péter Pál

MTA lev. MTA Rényi Alfréd Matema- MTA
tag
tikai Kutató Intézet igazgatója, az ELTE egyetemi tanára

Pálfy Sándor

DLA

(2007.09.01-tıl)
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Budapesti Corvinus Egyetem, MRK
egyetemi tanár

Eszterházy Károly Fıiskola
rektorhelyettese, fıiskolai
tanár

MRK

Országos Kisebbségi Bizottság

Budapesti Mőszaki és Gazda- Magyar Építész
ságtudományi Egyetem,
Kamara, Magyar
egyetemi tanár
Mérnöki Kamara
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Név

Fokozat

Munkahely

Javaslattevı

Penninger Antal
alelnök

DSc

Budapesti Mőszaki és Gazda- MRK
ságtudományi Egyetem,
egyetemi tanár

Pepó Péter

DSc

Debreceni Egyetem, egyetemi tanár

MRK

Sipos Zoltán

CSc

Zsigmond Király Fıiskola,
intézetvezetı fıiskolai tanár

MRK

Stern Pál

CSc

MÁV Zrt. Vezérigazgatóság
informatikai stratégiai osztályvezetıje

Magyar Gyáriparosok Országos
Szövetsége

Szabó Gábor
elnökségi tag

MTA lev. Szegedi Tudományegyetem
tag
TTK, egyetemi tanár

MTA

Szeidl László

DSc

MRK

Budapesti Mőszaki Fıiskola,
egyetemi tanár

Szuromi Szabolcs PhD habil Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, egyetemi tanár
Trencsényi László CSc

MRK

ELTE Pedagógiai és Pszicho- Országos Köznelógiai Kar, egyetemi docens velési Tanács

A MAB tanácskozási jogú tagjai
Név

Fokozat

Munkahely

Lamm Vanda

MTA lev. tag, egyeMTA Állam- és Jogtudományi Intézet
temi tanár

Padisák Judit

DSc, egyetemi tanár Pannon Egyetem Limnológia Tanszék

Pukánszky Béla

DSc, egyetemi tanár Szegedi Tudományegyetem BTK

Rostoványi Zsolt DSc, egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar

Török László

MTA lev. tag,
kutató professzor

Weiss János

DSc, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem BTK

MTA Régészeti Intézet
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Elnökségi tagok megválasztása
2007/2/VI/1. sz. MAB határozat (07.02.20)
A MAB plénuma szavazása eredményeként Penninger Antal lett a Mőszaki és természettudományi kollégium elnöke, egyben alelnök, Dimény Judit az Élettudományi kollégium elnöke, egyben alelnök, Iványi Károly a Bölcsészet, társadalom, hittudomány, mővészetek kollégiuma elnöke, egyben alelnök, Greiner István a Felhasználói bizottság elnöke, egyben alelnök, Szabó Gábor a Doktori Bizottság elnöke, egyben elnökségi tag, Hunyady György a Pedagógusképzési bizottság elnöke,
egyben elnökségi tag.
A MAB képviseletére delegált személyek
2007/3/VI/1. sz. MAB határozat (07.03.09)
A MAB képviseletét (meghívottként) ellátó személyek:
Felsıoktatási és Tudományos Tanács (FTT) ülésein: Sipos Zoltán, MAB tag
Országos Doktori Tanács (ODT) ülésein: Inzelt György, MAB tag
Felnıttképzési Akkreditáló Testület (FAT) ülésein: Homonnay György, MAB szakreferens (2008-tól Helgertné Szabó Ilona) MAB tag
A MAB által delegált tagok:
Felsıoktatási Minıségi Díj Bizottságba (FMDB): Koczor Zoltán CSc, fıiskolai
tanár, BMF. Topár József egyetemi adjunktus, BME
Manherz Károly személyre szóló felkérése alapján:
Nemzeti Bologna Bizottság (NBB) tagja: Bazsa György, a MAB elnöke
Tiszteletbeli elnök funkció
2007/3/VI/6. MAB határozat (07.03.09)
A 2003-2006 között a MAB elnöki tisztét betöltı Fésüs Lászlót tiszteletbeli elnöknek kérte fel a testület. Fésüs László a felkérést elfogadta, majd 2007. júliusi rektorrá választása után összeférhetetlenség miatt lemondott a funkcióról.
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Képzési ági bizottságok tagjai
2007/3/VI/3. sz. MAB határozat (07.03.09)
A plénum az alábbiak szerint hagyta jóvá a képzési ági bizottságok összetételét:
1010 Anyag- és gépészmérnöki bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás Munkahely
Penninger An- DSc, egyetemi
BME Gépészmérnöki Kar, Energetikai
tal elnök
tanár
Gépek és Rendszerek Tanszék
elnökBalogh András
EGI Energiagazdálkodási Rt.
vezérigazgató
DSc, prof.
Bánhidi László
Magyar Mérnöki Kamara
emeritus
CSc, fıiskolai
Danyi József
KF Mechanikai Technológiai Tanszék
(2007.06.30-ig)
tanár
Döbröczöni
DSc, egyetemi
ME GÉP Gépelemek Tanszék
Ádám
tanár
CSc, egyetemi
SzE Gépszerkezettan és Mechanika TanÉgert János
tanár
szék
DSc, egyetemi
ME Fémtani és Képlékenyalakítástani TanGácsi Zoltán
tanár
szék
MTA Mőszaki Fizikai és Anyagtud. Kut.
Gyulai József
MTA rendes tagja
Int.
PhD, fıiskolai
Kecskeméti Fıiskola GAMFK
Kodácsy János
tanár
2007/7/X/2. sz. hat. (07.10.05)
CSc, fıiskolai
NyF Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai
Lengyel Antal
tanár
Kar
DSc, egyetemi
Molnár Sándor
NyME Faipari Mérnöki Kar
tanár
CSc, fıiskolai
Pais Ella
PTE Pedagógia Tanszék
tanár
Palásti Kovács CSc, fıiskolai
BMF Anyagtudományi és GyártástechnoBéla
tanár
lógiai Intézet
PhD, egyetemi
Szabó István
SzIE-GÉK
tanár
Tardy Pál
DSc, vezérigazgató Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
Tímár Imre
CSc, tanszékvezetı PE Mérnöki Kar Géptan Tanszék
Referens
Homonnay György (2008-tól Hernáth Terézia)
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1020 Informatika és villamosmérnöki bizottság tagjai
(2007/4/IV/1. sz. MAB határozat 07.03.30)
Név
Keviczky László elnök
Csirik János
társelnök

Fokozat/Beosztás
MTA rendes tagja, egyetemi tanár
DSc, egyetemi tanár

Arató Péter

MTA lev. tag, egyetemi
tanár

Bitó János

DSc, egyetemi tanár

Cser László
Demetrovics
János
Friedler Ferenc

DSc, egyetemi tanár
MTA rendes tagja, egyetemi tanár
DSc

Jereb László

DSc, egyetemi tanár

Kovács György
Kozma László
Máthé János

Pethı Attila

DSc, egyetemi tanár
CSc, egy. docens, dékán
CSc
MTA lev. tagja, egyetemi
tanár
DSc, egyetemi tanár

Selényi Endre

DSc, egyetemi tanár

Szolgay Péter
Vadász Dénes

DSc, egyetemi tanár
CSc, egyetemi docens

Pap László

Munkahely
SzE Informatikai és Villamosmérnöki Intézet
SzTE TTK Informatikai Tanszékcsoport
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
BMF Robottechnikai és Automatizálási Közp
BCE Informatikai Intézet
KRF/ELTE Informatikai Kar
PE Mőszaki Informatikai Kar
NyME Faipari Mérnöki Kar
Inform. és Gazd. Int.
PTE PMMFK
ELTE Informatikai Kar
NETvisor Kft.
BME Híradástechnikai Tanszék
DE Informatikai Kar
BME Méréstechnikai és Információs Tsz.
PPKE Informatikai Kar
ME Általános Informatikai Tsz.

Referens
Hernáth Terézia
1030 Építész, építı, közlekedési bizottság tagjai
Név
Lenkei Péter
elnök
Pálfy Sándor
társelnök
Stern Pál
társelnök
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Fokozat/Beosztás Munkahely
DSc, prof. em.
PTE PMMK
elnök
DLA, tszv. egy.
BME ÉSzK
tanár
MÁV VezérCSc, osztályvezetı
igazgatóság

Szak/Szakterület
építı
felhasználó/építész
felhasználó
közlekedés
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Név
Fokozat/Beosztás Munkahely
Bachman Bálint DLA, egy. docens PTE PMMK
DLA, tszv. egy.
Ekler Dezsı
SzE MTK
tanár
CSc, tszv. egy.
Farkas György
BME EÖK
tanár
Finta József
MTA r. tagja
Finta Studió
DSc, egyetemi
Holló Péter
SZE
tanár
DSc, tszv. egy.
Józsa János
BME EÖK
tanár
DLA tszv. fıisk.
Kapy Jenı
SzIE YMÉK
tanár
Ph.D, tszv. fıisk
Kovács Imre
DE MFK
tanár
Mecsi József
CSc, dékán
PTE PMMK
Nagy Tamás
DLA, tszv. egy. d. MOME
Scharle Péter
CSc, egy. tanár
SzE MTK
Tarnai Géza
CSc, egy. tanár
BME KSK
DSc, egyetemi
World Bank
Tímár András
tanár
szakértı
Holló Péter
DSc, egy. tanár
SzE
DLA egyetemi
Varga Tamás
BME ÉSzK
docens dékánh.
DSc, tszv. egyeteZalka Károly
SzIE YMÉK
mi tanár

Szak/Szakterület
építész
építész
építı
felhasználó/építész
2007/5/IX/1/2. sz. hat.
(07.04.27)

építı
építész
építı
építı
építész
építı
közlekedés
felhasználó/közlekedés

építész
építı

Referens
Homonnay György (2008-tól Hernáth Terézia)
1040 Kémiai és vegyészmérnöki bizottság tagjai
Név
Inzelt György
elnök
Visy Csaba
társelnök
Balog György
Balogh József

Fokozat/beosztás
DSc egyetemi
tanár
DSc tszv. egyetemi tanár
vezérigazgató,
elnök
DSc tszv. egy.
tanár

Munkahely

Szak/Szakterület

ELTE TTK

fiz. kém., anal. kémia

SzTE TTK

elektrokémia, fiz.kém.

Olajterv Zrt

felhasználó,
mőszaki kémia

NyF

analitikai kémia

49

Akkreditáció Magyarországon 17

Név

Fokozat/beosztás

Munkahely

Szak/Szakterület

Bartha László

CSc egy. tanár

PE

2007/8/IX/3. sz. hat.
(07.10.05.)

DE TTK

koordinációs kémia

Farkas József

DSc egyetemi
tanár
MTA rendes tag

Greiner István

CSc kutatási ig. h.

Hermecz István

DSc kutatási ig.

Farkas Etelka

PhD menedzserigazgató
DSc tszv. egy.
Kollár László
tanár
DSc tszv. egy.
Nyulászi László
tanár
DSc tszv. egy.
Rédey Ákos
(2007.06.30-ig)
tanár
DSc egyetemi
Solymosi József tanár, tud.
rektorhelyettes
DSc egyetemi
Szepes László
tanár
Wojnárovits
DSc, ügyvezetı
Lászlóné
igazgató
Kiss Attila

BCE KerTK
élelmiszer-kémia
Richter Gedeon
szerves kémia
Rt.
Sanofi-Aventis
szerves kémia
Gyógyszergyár
EKF

anal. kémia; körny. kém.

PTE TTK

katalízis

BME VBK

szervetlen kémia

PE MK

környezeti kémia

ZMNE HTK

radiokémia

ELTE TTK

szervetlen kémia

SzIKKTI

szilikátkémia

Referens
Ruff Éva
1050 Fizika bizottság tagjai
Név
Szabó Gábor
elnök
Kertész János
társelnök
Érdi Bálint
Erostyák János

Fokozat/Beosztás
MTA lev. tagja, egyetemi
tanár
MTA lev. tagja, tszv. egyetemi tanár
DSc, tszv. egyetemi tanár
PhD, egyetemi docens

Fidy Judit

DSc, int. igazgató

Kamarás Katalin

DSc, tudományos tanácsadó

50

Munkahely
SzTE, TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
BME, TTK Elméleti Fizika
Tanszék
ELTE, TTK Csillagászati Tsz
PTE, TTK Kísérleti Fizika Tsz
SE, Biofizikai és Sugárbiológiai Int.
KFKI-SzFKI, Kísérleti
Szilárdtestfiz. Oszt.
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Név
Kovács László
Lırincz Emıke
Papp Katalin
Patkós András
Sneider János

Trócsányi Zoltán
Ujfaludi László

Fokozat/Beosztás
CSc, tszv. fıiskolai tanár
CSc, egyetemi docens
CSc, egyetemi docens
MTA lev. tag, tszv. egy. tanár
PhD, rendszer menedzser
DSc, tudományos tanácsadó,
oszt.vez.
DSc, egyetemi tanár
CSc, habil. tszv. egy. tanár

Ujvári Sándor

PhD, tanár

Sulik Béla

Munkahely
BDF Fizika Tanszék
BME TTK Atomfizika Tsz
SzTE TTK Kísérleti Fizikai Tsz
ELTE TTK Atomfizikai Tsz
GE Hungary Zrt.
ATOMKI Atomi Ütközések
Osztálya
DE TTK Kísérleti Fizikai Tsz
EKF Fizika Tanszék
Láncos Kornél Gimnázium,
Székesfehérvár

Referens
Hernáth Terézia
1060 Matematikai bizottság tagjai
Név
Pálfy Péter Pál
elnök
Szeidl László
társelnök
Fülöp Zoltán
Gaál István

Fokozat/Beosztás
Munkahely
Szak/szakterület
MTA lev. tag, igazgaMTA Rényi Int. algebra
tó
operációkutatás,
DSc, egyetemi tanár BMF
informatika
DSc, egy. tanár
SzTE
számítástudomány
DSc, egy. tanár
DE
számelmélet
differenciálegyenleHatvani László
MTA r.tag, egy. tanár SzTE
tek
Komlósi Sándor CSc, egy. tanár
PTE
operációkutatás
Kormos János
CSc, egy. docens
DE
informatika
Kosztolányi József PhD, adjunktus
SzTE
matematikadidaktika
Laczkovich Mik- MTA r. tag, egyetemi
ELTE
analízis
lós
tanár
Mátyás Ferenc
CSc, fıisk. tanár
EKTF
számelmélet
Michaletzky
DSc, egyetemi tanár
ELTE
valószínőségelmélet
György
Simon Károly
CSc, egy. docens
BME
dinamikai rendszerek
vezetı aktuárius
2007/4/IV/2. sz. hat.
Szabó József
ING Biztosító
(07.03.30)
ügyvez.ig.
Földes F. Gim2007/4/IV/2. sz. hat.
Veres Pál
igazgató
názium, Miskolc (07.03.30)

Referens
Hernáth Terézia
51
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2010 Agrár- és agrármérnöki bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás Munkahely
Pepó Péter
DE ATC MTK, DebreDSc, egy. tanár
elnök
cen
Dimény Judit CSc, egyetemi
SzIE MKTT, Gödöllı
társelnök
tanár
Balogh Csaba
vezérigazgató
KITE, Nádudvar
Bánáti Diana
CSc, fıigazgató
KÉKI, Budapest
DSc, egyetemi
Csemez Attila
BCE Tájépítészeti Kar
tanár
c. egy. docens,
Balikó Sándor
Bólyi Mezıgazdasági Zrt.
igazgató
Kapronczay
Agrárgazdasági Kutató és
PhD, ig. h.
István
Informatikai Int., Bp.
CSc, egyetemi
Koloszár József
NyME EMK, Sopron
tanár
DSc, egyetemi
Kovács Melinda
KE ÁTK, Kaposvár
tanár
CSc, egyetemi
NyME GEO, SzékesfeMárkus Béla
tanár
hérvár
Nagy János
(2007.06.30-tól)

DSc, egyetemi
tanár

Szakterület
mezıgazdaság
kertészet
élelmiszer
tájrendezés és
kertépítészet
2007/5/IX/1/1. sz.
hat. (07.04.27)

gazdaság és vidékfejlesztés
erdımérnök,
vadgazda
állattenyésztés

földmérésföldrendezés
környezetDE ATC MTK, Debrecen gazdálkodás,
mezıgazdaság

Heszky László

MTA r. tag, tszv.
egy. tanár

SzIE

2007/5/IX/1/1. sz.
hat. (07.04.27)

Pupos Tibor

CSc, egyetemi
tanár

PE Georgikon MTK,
Keszthely

informatika, vidékfejlesztés, gazdaság

NyME MÉK, Mosonmagyaróvár

növénytermesztés

Solti László
(2007.07.01-ig)

CSc, egyetemi
tanár
MTA lev. tagja,
egyetemi tanár

SzIE ÁTK, Budapest

állatorvos

Véha Antal

CSc, egy. docens

Schmidt Rezsı

Referens
Éry Márta
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SzTE Mérnöki Kar, Sze- mezıgazdaság,
ged
élelmiszeripar
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2020 Orvos-, egészség- és sporttudományi bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás
Munkahely
Szakterület
Ádám Veronika
SE ÁOK Orvosi
MTA lev. tagja
orvostudomány
elnök
Biokémiai Intézet
(2007.05.31-ig)

Kovács L. Gábor MTA tagja, egyetemi tanár, intézet
elnök
(2007.06.01-tıl)
igazgató
DSc egyetemi tanár,
Ádány Róza
dékán

egészségtudomány,
népegészségügy

Banai János

2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30)

Botz Lajos
Bucsy Gellértné
Bódis József
Gera István
Ligeti Erzsébet
Lonovics János
Lukácskó Zsolt
Noszál Béla
Peja Márta
Rétsági Erzsébet
Varga Tibor
Velkey György
Tihanyi József

PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
DE OEC Népegészségügyi Kar
Országos GyógyCSc, egyetemi tanár
intézeti Közp.
Phd, egyetemi doPTE ÁOK Gyógycens, intézet igazgató szerészeti Intézet
NyME BPK MőPhD egyetemi dovészeti és Sport
cens, intézet igazgató
Intézet
DSc egy. tanár, mb.
PTE ETK
dékán
CSc egyetemi tanár,
SE FOK dékán
dékán
SE ÁOK Élettani
DSc egyetemi tanár
Intézet
SzTE ÁOK I.sz.
DSc egyetemi tanár
Belklinika
PhD fıiskolai tanár,
DE OEC EFK
dékán
DSc egyetemi tanár,
SE GyTK dékán
dékán
CSc fıiskolai tanár ME EFK
CSc tszv. egy. docens, mb. intézet
PTE TTK
igazgatóhelyettes
CSc tszv. egyetemi SzTE ÁOK Igaz.
tanár
Orv. Int.
Bethesda Gyerfıigazgató
mekkórház
DSc egyetemi tanár (SE) TSK

orvostudomány

gyógyszerészet
sporttudomány
egészségtudomány
klinikaiorvostudomány
elméletiorvostudomány
klinikaiorvostudomány
egészségtudomány
gyógyszerészet
egészségtudomány
sporttudomány
orvostud., igazságügyi orv.tan.
2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30)

sporttudomány

Referens
Ruff Éva
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2030 Biológiai bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás
Ormos Pál el- MTA r. tag, int.
nök
igazgató
Závodszky Pé- MTA l. tag, intézetter társelnök
igazgató
Balogh Árpád
DSc, egyetemi tanár
(2007.06.30-tól)

Intézmény
Szakterület
MTA SzBK Biofibiofizika
zikai Int.
MTA SzBK
enzimológia
Enzimológiai Int.
NyF

Bernáth Jenı

DSc, egyetemi tanár BCE KERTK
DE OEC Élettani
Csernoch László DSc, egyetemi tanár
Int.
Duda Ernı
DSc, egy.tanár
SzTE ÁOK
DSc, egy. tanár,
Gábriel Róbert
PTE TTK
dékán
Maróy Péter
DSc, egyetemi tanár SzTE TTK
Nyitray László PhD
ELTE TTK
Naár Zoltán
Putnoky Péter
Sass Miklós
Tóthmérész
Béla
Toldi József
Varga Zoltán
Vonderviszt
Ferenc

CSc, fıiskolai tanár

EKF

növény
gyógynövény
humán genetika
humán genetika
állattan, sejtbiológia
genetika
biokémia
növény, biotechnológia

PTE TTK Biológiai Int.
DSc, egyetemi tanár ELTE TTK

2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30)

DS, egyetemi tanár

ökológia

DSc, egyetemi tanár

DE TTK

állattan

DSc egyetemi tanár SzTE TTK
DSc, egyetemi tanár DE TTK

állattan, neurobiológia
rovartan

DSc, egyetemi tanár PE MIK

nanobiotechnológia

Referens
Éry Márta
2040 Föld- és környezettudományi bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás
Munkahely
Padisák Judit
DSc
PE Limnológia Tsz
elnök
Ádám József
MTA rendes tagja, BME, Általános és
társelnök
egyetemi tanár
Felsıgeodéziai Tsz
ELTE, MeteorológiBartholy Judit
DSc, tszv. egy. tanár
ai Tsz

54

Szak/Szakterület

geodézia, térinformatika
városklíma
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Név

Fokozat/Beosztás

Anda Angéla

DSc, tszv. egy. tanár

Gelencsér András

DSc, egyetemi tanár

Geresdi István

DSc, tszv.egy. docens

Grigorszky István PhD
Hetényi Magdolna

MTA lev. tag, tszv,
egy. tanár

Illés Iván

DSc, tud. tanácsadó

Mádlné Szınyi
Judit

PhD, egy. docens

Posta József

DSc

Radnainé Gyön- CSc, tszv, egy. dogyös Zsuzsanna cens
Rózsa Lajos

DSc, tud. tanácsadó

Szabó József

DSc, egy. tanár
CSc, int. ig., egy.
tanár

Szabó Lajos
Szarka László

DSc, tud. tanácsadó

Tihanyi László

CSc, int. ig., egy.
tanár

Munkahely
Szak/Szakterület
PE, Meteorológia és mezıgazdasági
Vízgazd. Tsz
mikroklimatol.
PE, Föld- és
levegıkémia
Körny.tud. Tsz
PTE, Talajtani és
geostatisztika, térinKlimatológiai Tsz
formatika
DE TTK Hidrobio- 2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30)
lógiai Tsz.
SzTE, TTK Ásványkörnyezeti geokétani, Geokémiai és
mia
Kızettani Tsz
MTA Regionális
regionális gazdaKut. Közp., Dunánságtan és tervezés
túli Tud. Int., Pécs
ELTE, Alkalmazott és
Környezeti Földrajz hidrogeológia
Tsz.
DE TTK Szervetlen és 2007/4/IV/2. sz. hat.
analitikai kém. Tsz. (07.03.30)
PTE PMMK

környezetmérnök

MTA Állatökológiai
Kutcsop
DE
TSF Környezettud.-i
Int.
MTA Geodéziai és
Geofizikai Kut.
Intézet Sopron
ME Kıolaj és Földgáz Int.

ökológia, parazitológia
természeti földrajz
környezetgazdálkodás
geofizika
kıolaj, földgáz

Referens
Éry Márta
3010 Irodalomtudományi bizottság tagjai
Név
Fokozat/beosztás Munkahely
Kulcsár Szabó MTA r. tagja,
ELTE BTK Magyar Intézet
Ernı elnök
egy. tanár
Kecskeméti GáCSc
MTA Irodalomtudományi Intézet
bor társelnök
55
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Név
Arató László
Bónus Tibor
Hargittay Emil
Hima Gabriella
Jánosi Zoltán
(2007.06.30-ig)

Kabdebó Loránt
Kiss Tamás
Zoltán
Korompay H.
János

Fokozat/beosztás Munkahely
ELTE Radnóti Miklós Gimn. és Gyak. Isk.
középiskolai tanár
2007/4/IV/2. sz. hat. (07.03.30)

PhD, egyetemi
docens
CSc, tszv.
DSc, egyetemi
tanár

ELTE Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
PPKE BTK
KRE BTK

CSc, fıisk. tanár

NyF

DSc, egy. tanár
PhD, egyetemi
docens

ME BTK Szabó Lırinc Kutatóhely

DSc

PhD habil, egy.
docens
Orosz Magdolna DSc, egy. tanár
Pintér Márta
CSc

PTE BTK Spanyol Szeminárium
MTA Irodalomtudományi Intézet

Lukács István

ELTE BTK

Pál József

DSc, egy. tanár

Varga Pál
Szentesi Zsolt
Szınyi György
Endre
Z. Kovács Zoltán

ELTE BTK Német Tanszék
PE Színháztörténeti Tanszék
SzTE BTK Olasz Tsz.
2007/8/IX/2. sz. hat. (07.10.05.)
DE BTK XIX. Századi Magyar Irodalom Tsz
EKF Magyar Irodalomtudományi Tanszék

DSc, egy. tanár
PhD, fıisk. tanár
DSc, egyetemi
SzTE BTK Angol Tanszék
tanár
PhD, fıiskolai
KE PFK Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tsz
docens

Referens
Patthy Éva
3020 Nyelvtudományi bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás
Kiss Jenı elnök MTA l. tag, egy.
tanár
Földes Csaba
CSc. egyetemi tanár
társelnök
Berta Árpád
DSc, egyetemi tanár
Gadányi Károly DSc, egyetemi tanár
2008.07.31-tıl

56

Munkahely
ELTE

Szak/Szakterület
nyelvészet

PE

germanisztika

SzTE
BDF

turkológia
szlavisztika
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Név
Gósy Mária

Fokozat/Beosztás
DSc, osztályvezetı

PhD, egyetemi docens ME
CSc, tszv. fıisk. tanár NyF

Szak/Szakterület
fonetika,
pszicholingvisztika
nyelvtörténet, névtan,
dialektológia
finnugrisztika
elméleti nyelvészet
szociolingvisztika,
angol nyelvészet
szaknyelv-kutatás
leíró nyelvészet

Juhász Dezsı

CSc, egyetemi docens ELTE

PhD, egy. adjunktus

romanisztika

Keresztes László DSc, egyetemi tanár
É. Kiss Katalin DSc, t.tanácsadó
Kontra Miklós
DSc, egyetemi tanár
Kovács Mária
Pállné Lakatos
Ilona
Náray-Szabó
Márton
Sárosdyné Szabó Judit
Szőcs Tibor
Tolcsvay Nagy
Gábor
Zimányi Árpád

Munkahely
MTA NYI

DE
MTA NYI
SzTE

PPKE, BTK

PhD, egyetemi docens KRE

anglisztika

CSc, egyetemi docens PTE
DSc, egyetemi tanár
ELTE

alkalmazott nyelvészet
kognitív nyelvészet,
szövegtan
leíró nyelvészet

CSc, fıiskolai

EKF

Referens
Patthy Éva
3030 Történelem bizottság tagjai
Név
Török László
elnök
Pesthy Mónika
társelnök
Anderléné Sajti
Enikı

Fokozat/Beosztás
MTA lev. tagja

Munkahely
MTA Régészeti
Int.

Szakterület
régészet

DSc, egyetemi tanár

ZsKF

történelem, mővelıdéstörténet

DSc

SzTE BTK

történelem

Bács Tamás

PhD, hab. docens,
tszv.

ELTE BTK

történelem

Bolyki János

DSc

KRE

Borhy László
Czövek István

DSc, tszv., egy. tanár
CSc, fıiskolai tanár

Fejıs Zoltán

CSc, fıigazgató

történelem, mővelıdéstörténet
ELTE BTK
régészet
NyF BTK
történelem
néprajz, antropolóNéprajzi Múzeum
gia

57
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Név
Imre Mihály
Karsai György

Fokozat/Beosztás
DSc
CSc, tszv.

Munkahely
DE BTK
PTE

Klaniczay Gábor

DSc, tszv. egy. tanár

CEU

Mikó Árpád

PhD, osztályvezetı

Olajos Terézia
Zólyomi Gábor

Szakterület
mővelıdéstörténet
mővelıdéstörténet
történelem, mővelıdéstörténet

Magyar Nemzeti
mővészettörténet
Galéria
DSc, egyetemi tanár
SzTE BTK
történelem
CSc, hab. tszv. docens ELTE BTK
történelem

Referens
Borzsák Judit
3040 Szabad bölcsészet bizottság tagjai
Név
Weiss János
elnök
Bacsó Béla
társelnök
Bodnár István
Borbély Gábor
Füzi Izabella
Forrai Gábor
Gyenge Zoltán
György Péter
Jernyei Kiss János
Kendeffy Gábor
Popovics Zoltán
Szakács Béla
Zsolt
Szirák Péter
Thiell Katalin
Valastyán Tamás
Referens
Patthy Éva
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Fokozat/Beosztás

Munkahely

Szakterület

DSc, egyetemi tanár

PTE

filozófia

DSc, igazgató, tszv.

ELTE

esztétika

CSc
CSc, kutató
PhD, tud. munkatárs
DSc, egyetemi tanár
DSc, egyetemi tanár
DSc
PhD, óraadó
CSc, egyetemi docens
PhD, egy. tanársegéd
CSc, egyetemi adjunktus
DSc, egyetemi docens
PhD
PhD

ELTE
MTA Fil. Int.
SzTE
ME
SZTE
ELTE
PPKE
KRE
PTE

filozófia
vallástudomány
filmelmélet
filozófia
filozófia
kommunikáció
mővészettörténet
vallástudomány
esztétika

PPKE

mővészettörténet

DE
EKF
DE

kommunikáció
filozófia
esztétika

Akkreditáció Magyarországon 17

3050 Pedagógusképzési és pszichológiai bizottság tagjai
Név
Hunyady
György elnök
Perjés István
társelnök
Bárdossy Ildikó
Czigler István
Estefánné Varga
Magdolna
Gáspár Mihály
Gyöngyösiné
Kiss Enikı
Kelemen Elemér
Kósa Éva
Nádasi Mária
Pais Ella Regina
Szabó Éva
Trencsényi
László
Vass Vilmos
Vágó Irén

Fokozat/Beosztás
Munkahely
MTA lev. tag/ déELTE PPK
kán, int.ig.
PhD, egyetemi tanár BCE

Szakterület
pszichológia
pedagógia

CSc, docens, tszv.
DSc, tszv.
PhD, dékán, tszv.

PTE BTK
pedagógia
DE BTK, MTA pszichológia
EKF BTK
pszichológia

PhD, dékán, int.ig.
PhD, tszv.

BDF BTK
PTE BTK

pszichológia
pszichológia

CSc, docens
CSc, docens
CSc, egyetemi tanár
PhD, fıiskolai tanár
PhD, egy. adjunktus
CSc, docens

OKNT
PPKE BTK
ELTE PPK
PTE PMMK
SzTE BTK
ELTE PPK

pedagógia
pszichológia
pedagógia
pedagógia
pszichológia
pedagógia

CSc, docens
PhD, tud. munkatárs

VE TK
OKI/OKNT

pedagógia
pedagógia

Referens
Dégi Nóra
3060 Társadalomtudományi bizottság tagjai
Név
Rostoványi
Zsolt elnök
Némedi Dénes
társelnök
Bajomi-Lázár
Péter
Buday István
Fehér Irén
Fodorné dr.
Nagy Sarolta
Földes Anna
Gallai Sándor

Fokozat/Beosztás
DSc, egyetemi tanár

Munkahely
BCE TK

DSc, egyetemi tanár

ELTE TÁTK

Szakterület
politikatudomány/
nemzetközi tan.
szociológia

PhD, kutatási igazgató

ZsKF

kommunikáció

PhD, fıiskolai tanár
CSc
PhD, fıiskolai tanár,
református lelkész
CSc
PhD, egy. adjunktus

SzE ESzI
NyME AK
KRE TFK

szociális
szociális
szociális

MUOSz
BCE TK

kommunikáció
politikatudomány

59
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Név
Gazdag Ferenc
Horányi Özséb

Fokozat/Beosztás
DSc, egyetemi tanár
PhD, egyetemi tanár

Munkahely
KJF
BME GTK

Kotics József
N. Szabó József
Pálné Kovács
Ilona
Simon János
Szántó Zoltán
Széchenyi
Ágnes
Szilágyi István
Körösényi
András
Tausz Katalin

CSc, tszv. egy. docens
CSc
DSc, egyetemi tanár

ME BTK
kult. antropológia
NyF
politikatudomány
PTE, MTA RKK politikatudomány

CSc, tszv. egy. docens
CSc, tszv.
CSc, fıiskolai tanár

ME BTK
BCE TK
EKF

politikatudomány
szociológia
kommunikáció

DSc, egyetemi tanár
CSc

PE BTK
ELTE ÁJK
Politikatud. Int.
ELTE TÁTK

politikatudomány
politikatudomány

CSc

Szakterület
politikatudomány
2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30.)

Referens
Dégi Nóra
3070 Jogi és igazgatási bizottság tagjai
Név
Lamm Vanda
elnök
Balogh Zsolt
György

Fokozat/Beosztás
MTA l. tagja, egyetemi tanár

Munkahely
MTA Jogtud.
Int.

PhD, tszv. egy. docens

PTE ÁJK

DSc, egy. tanár, Alkot- SzE ÁJK, MK
mánybíróság elnöke
Alkotmánybíróság
CSc, tszv. fıisk. tan.
Blaskó Béla
RTF
r. vezérırnagy
Gyekiczky Tamás PhD, tszv, egy. docens DE ÁJK
Földi András
DSc, egy. tanár
ELTE ÁJK
Halustyik Anna CSc, tszv, egy. doc
PPKE JÁK
Imre Miklós
CSc, fıiskolai tanár
BCE KIK dékán
Magyar Ügyvédi
Kis Daisy
titkár
Kamara
Lırincz Lajos
MTA r. tagja, egy. tanár KRE ÁJK,
Paulovics Anita PhD, tszv. egy. docens ME ÁJK
Pázmándi Kinga PhD, tszv. egy. docens BME GTK ÜTI
CSc, tszv. egy. doc,
SzTE ÁJK, KRE
Szabó Imre
dékán
ÁJK
Bihari Mihály

60

Szak/Szakterület
nemzetközi jog
kommun. és
inform. jog.
jogelm., politológia
büntetıjog
polgári eljárásjog.
római jog
pénzügyi jog
építésigazgatási jog
felhasználói
közigazgatás
alkotmányjog
üzleti jog
polgári elj.jog
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Név
Szabó Miklós

Fokozat/Beosztás
CSc, tszv. egy. tan.,
dékán

Vereczkey Zoltán elnök

Munkahely

Szakterület

ME ÁJK

jogelmélet

Pest Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

felhasználói

Referens
Czilli Máté
3080 Gazdaságtudományi bizottság tagjai
Név
Kerekes Sándor
elnök
Sipos Zoltán
társelnök
Farkas Ferenc

Fokozat/Beosztás

Munkahely

DSc, egy. tanár

BCE

CSc, int. igazgató, fıiskolai tanár
CSc, egy. tanár, tszv.

ZsKF
PTE

Galasi Péter

CSc

Helgertné Szabó
Ilona

CSc, rektorh., fıisk. tanár KRF

Iványi Károly

CSc, fıiskolai tanár

Kacsóh Erzsébet
Kocziszky
György
Kapás Judit
Lehota József
Lengyel Imre
Lentner Csaba
Lukács János
Sallai László
Szintay István

PhD, fıiskolai docens
CSc, egy. tanár
PhD, egy. docens
DSc, egy. tanár
DSc, egy. tanár
CSc, habil. egy. docens
CSc, tszv. egy. docens
CSc, egy. tanár

Török Ádám

MTA r. tagja, egy. tanár

Veress József

DSc, egy. tanár

BCE

Szakterület
környezetgazdaságtan
nemzetközi gazdálkodás
vezetés-szervezés
2007/5/IX/1/3. sz.
hat. (07.04.27.)

számvitel

nemzetközi gazdálkodás
EKF
közgazdaságtan
regionális gazdaME
ságtan
DE
közgazdaságtan
SzIE
marketing
SzTE
gazdaságföldrajz
NyME
pénzügyek
BCE
számvitel
Magyar Telekom HR
ME
vezetéstudomány
nemzetközi gazdaPE Veszprém
ságtan
közg. gazdaságpoBME
litika
BGF

Referens
Homonnay György (2008-tól Négyesi Judit)
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3090 Mővészeti bizottság tagjai
Név
Fokozat/Beosztás
Droppa Judit
egyetemi tanár
elnök
Báron György
egyetemi docens
társelnök
Babarczy László
Colin Foster
Fodor Antal

egyetemi tanár
tszv. egy. docens, dékán
egyetemi tanár

Munkahely
MOME
SzFE
SzFE, KE
PTE-MK
MTF

Hantos Károly

tszv. egy. docens, ált.
rekth.,

MKE

Jakabné Zórándi
Mária

tszv. fıiskolai tanár

MTF

Jákfalvi Magdolna egyetemi docens

SzFE, PTE

Kádasi Éva

tszv. egyetemi docens

MOME

Mohay Miklós

egyetemi docens

LFZE, DE

Ruppert István

egyetemi adjunktus

SzE

Szegedy-Maszák
Zoltán

egyetemi docens, okt.
rekth.

MKE

Szirtes János

egyetemi tanár

MOME

Vigh Andrea

tszv. egyetemi adjunktus

LFZE

Zsótér László

tszv. egyetemi tanár

MOME

Referens
Muhariné Szabó Szilvia
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Szak/Szakterület
textilmővész
/iparmővészet
filmkritikusfilmesztéta/filmmőv.
színházi rendezı
/színházmővészet
szobrászmővész
/képzımővészet
koreográfius/táncmőv
szobrászmővész
/képzımővészet,
tanárképzés
néptánc
/táncmővészet
színháztörténész
/színháztudomány
keramikusmővész
/iparmővészet
zeneszerzı
/zenemővészet
orgonamővész
/zenemővészet
festı- és médiamővész /képzımőv.
festımővész
/képzımővészet
hárfamővész
/zenemővészet
grafikusmővész
/iparmővészet
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Egyéb bizottságok
4020 Egyetemi tanári kinevezéseket véleményezı kollégium
Név
Kulcsár Szabó Ernı
elnök
Droppa Judit
társelnök
Szeidl László
társelnök
Bálint Csanád
Hunyady György
Kertész András
Keviczky László
Kiss Jenı
Makara Gábor
Ormos Pál
Pálfy Péter Pál
Pepó Péter
Török Ádám
Weiss János

Fokozat/Beosztás

Munkahely

MTA r. tagja

ELTE BTK

DLA

MOME

DSc

BMF

MTA l. tagja
MTA r. tagja
MTA l. tagja
MTA r. tagja
MTA l. tagja
MTA r. tagja
MTA r. tagja
MTA l. tagja
DSc
MTA lev. tag
DSc

MTA Régészeti Intézet
ELTE PPK
DE BTK
MTA SzTAKI
ELTE BTK
MTA KOKI
MTA SZBK
MTA Mat. Kut.
DE AC MK
PE GK
PTE BTK

4090 Tanárképzési bizottság
Név
Pukánszky Béla
elnök
Falus Iván
társelnök
Balogh László
Czeglédy István
Fazekas Csaba
Forray Katalin
Györgyiné Koncz
Judit
Homor Géza
Hunyady Györgyné
Iker János

Fokozat/Beosztás

Munkahely

DSc

SzTE BTK

CSc

PE

egyetemi docens, int.
ig.
intézetigazgató
dékán
DSc

DE Pszichológiai Intézet
NyF
ME BTK
PTE-BTK

rektorhelyettes

KRE

fıigazgatóh.
fıiskolai tanár
rektorhelyettes

SzTE JGYPK
ELTE TÓFK
BDF
63
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Név
Kadocsa László
Kis-Tóth Lajos
Köpf Lászlóné
Michaletzky György
Pintérné Grundmann
Frida
Szenes György
Szabó László Tamás

Fokozat/Beosztás
fıigazgatóh.
ált. fıigazgatóh.
igazgató
dékán

Munkahely
DF
EKF
EJF Gyakorló Iskola
ELTE, TTK

osztályvezetı

Nagykanizsa Polgármesteri Hiv.

igazgató
egyetemi tanár

Bolyai János FGyM Szakközép
DE BTK

Referens
Dégi Nóra
Elnöki bizottságok
4010 Doktori Bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Szabó Gábor
MTA lev. tag, egyeelnök
temi tanár
MTA lev. tag, egyeÁdám Veronika
(2007.05.31-ig)
temi tanár
Bazsa György
DSc, egyetemi tanár
Csirik János
DSc, egyetemi tanár
Droppa Judit
DLA, egyetemi tanár
MTA rendes. tag, egy.
Hunyady György
tanár
Inzelt György
DSc, egyetemi tanár
Kerekes Sándor
DSc, egyetemi tanár
Keviczky László MTA r. tag, egy. tanár
MTA lev. tag, egyeKiss Jenı
temi tanár
Kovács L. Gábor
MTA lev. tag
(2007.06.01-tıl)

Kulcsár Szabó
Ernı
Lamm Vanda
Lenkei Péter
Ormos Pál
Padisák Judit

64

MTA r. tag, egy. tanár,
igazgató
MTA l. tag, egy. tanár
DSc, egyetemi tanár
MTA r. tag,
intézetgazgató
DSc

Munkahely
SzTE TTK Optikai és Kvantumelektronikai Tsz
SE ÁOK Orvosi Biokémiai Intézet
DE Fizika Kémia Tanszék
SzTE TTK Informatikai Tsz.csoport
MOME
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
ELTE TTK
BCE
MTA SzTAKI
ELTE BTK Magyar Nyelvtud. és
Finnugor Int.
PTE ÁOK
ELTE BTK Magyar Irodalom- és
Kultúratud. Int.
MTA Jogtudományi Intézet (SzE ÁJK)
PTE PMMK
MTA SzBK Biofizikai Intézete
PE Limnológia Tanszék
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Név
Pálfy Péter Pál

Fokozat/Beosztás
MTA lev. tag, egyetemi tanár

Penninger Antal

DSc, egyetemi tanár

Pepó Péter

DSc, egyetemi tanár

Pukánszky Béla
DSc, egyetemi tanár
Rostoványi Zsolt DSc, egyetemi tanár
Szeidl László
DSc, egyetemi tanár
Török László
MTA lev. tag
Weiss János
DSc
Referens
Patthy Éva (2008-tól Halmay Nóra)

Munkahely
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz
DE Agrártud.-i Centrum MK
Növénytud. Int.
SzTE BTK Neveléstudományi Tsz.
BCE TK
BMF NIK
MTA RI
PTE BTK Filozófiai Tanszék

4030 Felhasználói bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Greiner István
CSc
elnök
Tardy Pál
DSc, vezérigazgató
társelnök
Aradi Csaba
igazgató
Asbóth Ede
alelnök
Banai János

CSc, egyetemi tanár

Fórián István
Gál Zoltán
Juhász István
Koós Attila
Lukáts Ákos
Stern Pál

igazgató
fıisk. tanár
CSc, fıisk. tanár
PhD
CSc, informatikai oszt. vez.

Temesvári Zsolt humánpolitikai igazgató
Valkó András
Vámos Zoltán

PhD
PhD

Varga Katalin

pszichológus, ügyvezetı ig.

Zwickl Péter
(2007.09.30-ig)

igazgató

Munkahely
Richter Gedeon
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
Hortobágyi Nemzeti Park
Magyar Ügyvédi Kamara
Országos Gyógyintézeti Központ
2007/4/IV/2. sz. hat. (07.03.30.)

Magyar Suzuki
NyME
ZsKF
T-Com
Electrolux
MÁV Vezérigazgatóság
Hilton Hotel
2007/8/IX/4. sz. hat. (07.10.05.)

Ericsson
GE Industries
Hill International Kft.
2007/4/IV/2. sz. hat. (07.03.30.)

Magyar Szálloda Szövetség

Referens
Éry Márta
65
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4040 Minıségfejlesztési bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Trencsényi
CSc, hab. docens
László elnök
Bálint Julianna tszv. PhD, fıisk. tanár
Horváth Attila
CSc, ügyvezetı
Koczor Zoltán
CSc, fıisk. tanár, dékánh.

Munkahely
ELTE
SzIE Ybl Kar
H&D Kft
BMF
PTE PMMK

Kovács Árpád

fıiskolai docens

Kozma Tamás
Páczelt István
Palicz Tamás
Sifter Veronika
Topár József
Tóth Mariann
Veress Gábor
Veresné Somosi
Mariann
Vargáné dr.
Szőcs Edit
Referens
Szántó Tibor

DSc, egyetemi tanár
MTA r. tag, egy. tanár
orvos-igazgató
jogi munkatárs
egyetemi adjunktus
kommunikációs irodavez.
DSc, egyetemi tanár

DE
ME
SE Kútvölgyi Kórház
BKTF
BME
NyME - Benedek Fıisk.
PE

CSc, tszv. egy. docens

ME

PhD, dékán

DE MFK

4050 Stratégiai bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Bazsa György
DSc, egyetemi tanár
elnök
Csirik János
DSc, egyetemi tanár
Droppa Judit
DLA, egyetemi tanár
Fésüs László
MTA r. tagja, egy. tanár
(2007.06.30-ig)

Greiner István
Iványi Károly
Keviczky László
Lukács István
Mecsi József
Róna-Tas András
Tardy Pál
Trencsényi László
Referens
Szántó Tibor
66

CSc, kutatási ig.h.
CSc, fıiskolai tanár
MTA r. tagja
PhD habil, egyetemi docens
CSc, egyetemi tanár
MTA r. tagja, kutatóprof.
DSc, vezérigazgató
PhD, egyetemi docens

2007/4/IV/2. sz. hat. (07.03.30.)

Munkahely
DE TTK
SzTE TTK Informatikai Tsz. csop.
MOME
DE OEC
Richter Gedeon Rt.
BGF
MTA SZTAKI
ELTE
PTE PMMK
SzTE BTK
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
ELTE PPK
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4060 Távoktatási bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Kis-Tóth Lajos
PhD, fıiskolai tanár
elnök
Kadocsa László
PhD, fıisk. tanár, rektorh.
társelnök
Forgó Sándor
PhD
Galli Csaba
dr. univ.
Hoffmann Orsolya PhD
Kaszai Pál
CSc
Kocsisné dr. Baán
PhD, egyetemi docens
Mária
Könczöl Tamás
Kugler Gyula
fıisk. docens
Mlinarics József
PhD, ügyvezetı elnök
Ollé János
egyetemi tanársegéd
Sándorné Dr.
PhD, tszv. fıiskolai tanár
Kriszt Éva
Szabó István
PhD, egyetemi docens
Szabó Zsuzsanna
Törzsök Éva
CSc
2007.07.21-tıl
Vonáné Kokovay
fıiskolai docens
Ágnes

Munkahely
EKF
DF
EKF
SzE
KJF
SAP Kft.
ME
Sulinet
BMF
Magyar Tartalomipari Szöv.
ELTE
BGF
SzIE
Prisma Tanoda Kft.
Szolnoki Fıiskola
NyF

Referens
Hernáth Terézia
4070 Nemzetközi bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Csirik János elnök DSc
Bókay Antal

CSc, egyetemi tanár, rektorh.

Forgács Csaba
Lenkei Péter
Scheiber Pál
Stern Pál
Zrínyi Miklós
dr. Mészáros Gábor

CSc
DSc, egyetemi tanár
egyetemi tanár
CSc
DSc, egyetemi tanár
(állandó meghívott)

Munkahely
SzTE TTK
PTE BTK – 2007/6/VII/2. sz.
hat. (07.06.01)

BCE
PTE
SzIE-ÁOTK
MÁV Vezérigazgatóság
BME VBK
Oktatási Hivatal MEIK

Referens
Rozsnyai Krisztina
67
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4080 Etikai és összeférhetetlenségi bizottság - A felmerülı ügyekre aktuálisan
választva
Név
Helgertné Szabó Ilona
elnök

Fokozat/Beosztás
CSc, egyetemi docens

Munkahely
Károly Róbert Fıiskola

Referens
Czilli Máté
4100 Hit- és vallástudományok bizottság
Név
Fokozat/Beosztás
Szuromi Szabolcs elnök PhD, egyetemi tanár
Staller Tamás
CSc, egyetemi tanár
társelnök
Ancsin István
PhD, fıiskolai tanár
Béres Tamás
egyetemi docens
Dolhai Lajos
PhD habil
Fekete Károly
egyetemi tanár
Gyıri István
egyetemi tanár
Kósa Gábor

egyetemi docens

Máté-Tóth András
Németh Dávid
Pákozdi István
Pesthy Mónika
Rugási Gyula
Ruzsa Ferenc (2007.06.30-ig)

PhD habil, tszv.
PhD
fıiskolai tanár
DSc, egyetemi tanár
CSc, fıiskolai tanár
CSc, egyetemi docens

Sesztók András

PhD

Tokics Imre

fıiskolai tanár

Tóth-Soma László
Zsengellér József

PhD, fıiskolai docens
PhD, egyetemi tanár

Referens
Borzsák Judit
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Intézmény
PPKE
ORZsE
AVKF
EHE
EHF
DRHE
SRTA
TKBF – 2007/8/IX/1. sz. hat.
(07.10.05.)

SzTE
KRE
Sapientia SzHF
ZSKF
SzPA
ELTE
SzAGKHF - 2007/5/IX/1/4.
sz. hat. (07.04.27.)
ATF – 2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30.)

BHF
PRTA
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Ad hoc Hadtudományi és haditechnikai bizottság
(2007/3/VI/4. sz. MAB határozat)
Név
Fokozat
Holló József Ferenc altáCSc, c. egyetemi tanár
bornagy

Munkahely
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Michelberger Pál

MTA rendes tagja

Bökönyi István
ny. altábornagy

CSc, stratégiai igazgató

In-Kal Security 2000 Kft.

Bukovics István

CSc, ny. tábornok

2007/4/IV/2. sz. hat.
(07.03.30.)

Hegyesi József
Horváth Mátyás
Nagy Tibor
Szilágyi Tivadar

BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság
BME GÉK
DSc, egyetemi tanár
Gépgyártástechnológiai tsz.
CSc, ny. ezredes, tanács- Oktatási és Kulturális Miadó
nisztérium
Zrínyi Miklós NemzetvéCSc, egyetemi tanár
delmi Egyetem HTK
CSc, ny. mérnök

Referens
Ruff Éva

69
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Változás LB-k összetételében (PTE, NyME)
2007/3/VI/5. sz. MAB határozat (07.03.09)
1) A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát látogató bizottság
elnöke, Gergely András javaslata a kari LB kiegészítésére:
A. Gergely András CSc, MTA Politikatudományi Intézet (politológia, szociológia)
Albert József CSc, Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola (szociális
munka, szociológia, szociálpolitika, média és kommunikáció)
2) A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezıgazdasági- és Élelmiszertudományi
Karát látogató bizottság elnöke, Heszky László javaslata Oláh János (DSc,
TSF) LB tag betegsége miatti személycserére:
Szabó Lajos (DSc, egyetemi tanár TSF, Környezetvédelmi Intézet ig.)
Változás intézményi Látogató Bizottságban
2007/5/IX/2/2. sz. MAB határozat (07.04.27.)
Javaslattevı: Kerekes Sándor, a BGF koordináló elnöke.
A Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar kari LB
elnöke, Tarafás Imre lemondott.
Új kari LB elnök: Dimény Erzsébet – CSc, PE Gazdaságtudományi Kar (korábban
kari LB tag).
Új tag a LB-ben: Vigvári András – CSc BME Gazdaságtudományi Kar Pénzügy
tsz.
A második körös akkreditációs értékelésben résztvevı intézmények ad hoc kollégiumainak tagjai (2006/2007-es tanév)1
2007/6/VII/1. sz. MAB határozat (07.06.01.)
Intézmény
karok
LB elnök
Páczelt
1. NYME 1. Apáczai Csere J. Kar
(Sopron) 2. Benedek Elek Pedagógiai
István
Kar
1

Ad hoc kollégiumi tagok2
Pepó Péter,
Dimény Judit,
Pálfy Sándor,

Feladat: a vonatkozó intézmények második körös akkreditációs értékelésérıl készült LB jelentés
megvitatása.
Az ad hoc kollégium által jóváhagyott jelentést a vizsgált intézmény tájékoztatásként megkapja. Az
intézmény által az ehhez főzött esetleges megjegyzésekkel együtt kerül az ad hoc kollégiumi jelentés
a plénum elé.
Ad hoc kollégiumi ülések idıpontja: lehetıleg plénumnapokon, illetve az illetékes referens szervezése
nyomán egyéb idıpontban.
2
Tagjelöltek: a plénum képzési ág szerint illetékes tagjai. (Bold: a javasolt ad hoc bizottsági elnök.)
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Kis Tóth Lajos,
3. Erdımérnöki Kar
Lamm Vanda,
4. Faipari Mérnöki Kar
Kerekes Sándor,
5. Geoinformatikai Kar
Trencsényi László
6. Közgazdaságtud.-i Kar
7. Mezıgazd- és Élelmiszertud.
Kar (Móvár)
1. Bölcsészettud. Kar
Kulcsár Szabó Ernı,
2. PTE
(Pécs) 2. Egészségtud. Kar
Lukács István,
Gera István,
3. Felnıttképz. és Emberi ErıHunyady György,
forrás Fejl. Kar
Rostoványi Zsolt,
4. Illyés Gyula FK
Kerekes Sándor,
5. Közgazdaságtud.-i Kar
Penninger Antal,
6. Pollack Mihály Mőszaki Kar Bessenyei Keviczky László,
Lajos
7. Természettud. Kar
Pálfy P. P.
Trencsényi László
Állam- és Jogtud. Kar
E karokon folyó képzések
értékelését a párhuzamos
Általános Orvostud.-i Kar
akkreditációs eljárás foMővészeti Kar
lyamán végezte/végzi el a
MAB.
Helgertné Szabó Ilona,
3. BGF 1. Ker., Vendégl. és
Kerekes Sipos Zoltán,
(BudaIdegenforg. FK
Sándor Rostoványi Zsolt,
pest)
2. Külkereskedelmi FK
Trencsényi László
3. Pénzügyi és Számviteli FK
1. Kertészeti FK
Dimény Judit,
4. KF
Sima
(Kecske- 2. Gépipari és Automat.
Keviczky László,
Dezsı
mét)
Trencsényi László
Mőszaki FK
3. Tanítóképzı FK
5. Általános Vállalkozási Fıiskola (Bp.)
Helgertné Szabó Ilona,
Szintay Iványi Károly,
István
Rostoványi Zsolt,
Trencsényi László
6. Modern Üzleti Tudományok FıiskoHelgertné Szabó Ilona,
Balaton
lája (Tatabánya)
Iványi Károly,
Károly
Trencsényi László
7. Eötvös József Fıiskola (Baja)
Pukánszky Béla,
Penninger Antal,
Hunyady
Rostoványi Zsolt,
Györgyné
Kerekes Sándor,
Trencsényi László

71

Akkreditáció Magyarországon 17

8. Adventista Teológiai Fıiskola (Bp.)
9. Egri Hittudományi Fıiskola (Eger)
Fekete
Károly

Hit- és vallástudományok
biz.
+
Pukánszky Béla és
Trencsényi László szakvéleményét kikérik
(ld. MAB 2006/4/VII/1.
sz. határozatot)

10.
11.
12.
13.
14.

Gyıri Hittudományi Fıiskola (Gyır)
Pécsi Püspöki Hittud. Fıiskola (Pécs)
Sapientia Szerzetesi Hittud. Fıisk (Bp)
Szegedi Hittudományi Fıisk. (Szeged)
Szent Atanáz Görög Kat. Hittud. F.
(Nyíregyháza)
Trencsényi László a Minıségfejlesztési bizottság elnöke az ad hoc kollégiumok
mindegyikének tagja!
A MAB új Nemzetközi Tanácsadó Testülete (NTT) 2007-2009
2007/7/VIII. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB plénuma az NTT tagjaiként a következı személyeket kéri fel:
Már volt NTT tagok:
1. Eric Froment, FRANCIAORSZÁG, közgazdász, a Lumiére-Lyon 2 Egyetem professzora, volt elnöke, 1998-2001 a francia Rektori Konferencia elnöke, 20012004 között az EUA elnöke. (Elızı ciklusban volt tag.)
2. Jürgen Kohler, NÉMETORSZÁG, jogász, 1994-2000 között a greifswaldi Egyetem rektora, jelenleg egyetemi tanár, 2005-2007-ig a német Akkreditierungsrat
elnöke, a német ACQUIN akkreditációs ügynökség tagja volt, az EUA Quality
Culture (intézményi belsõ minõségbiztosítását átfogó) projekt koordinálója,
több belsı koncepciójának kidolgozója, az Erfurti Tudományos Akadémia tagja. (Elızı ciklusban volt tag.)
3. Christian Thune, DÁNIA, politológus, a Dán Minıségértékelı Intézet (EVA)
igazgatója volt 2006. végi nyugdíjba vonulásáig, 2000-2005 között az Európai
Felsıoktatási Minıségbiztosító Hálózat (ENQA) elsı elnöke, tagja volt annak
a nemzetközi bizottságnak, mely 1999-2000-ben elvégezte a MAB külsı értékelését. (Elızı két ciklusban volt tag.)
Még nem voltak tagok:
4. Nick Harris, ANGLIA, biológus, a QAA fejlesztési igazgató-helyettese, sok nemzetközi projekt és konferencia aktív résztvevıje (pl. TEEP II).
5. Jasna Helena Mencer, HORVÁTORSZÁG, vegyészmérnök, 2002-2006-ig a Zágrábi Egyetem rektora, a Danube Rectors’ Conference és több más nemzetközi
szervezet tagja volt.
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6. Helmuth Konrad, AUSZTRIA, történész, az osztrák magán egyetemeket értékelı
Akkreditierungsrat elnöke 2000-2005 között, a grazi egyetem volt rektora
(1993-97), korábbi ENQA Board tag és a CEE Hálózat Steering Committee tagja volt.
7. Stanislaw Chwirot, LENGYELORSZÁG, fizikus, a CEE Hálózat Steering
Committee tagja volt, a lengyel University Accreditation Commission korábbi
elnöke.
A tanári záróvizsga követelményeinek kidolgozását végzı ad hoc bizottság
2007/7/X/3. sz. MAB határozat (07.10.05)
A tanári záróvizsga követelményeinek kidolgozására a következı ad hoc bizottság
felállítását támogatta a plénum: Pukánszky Béla (elnök), Kis-Tóth Lajos, KulcsárSzabó Ernı, Padisák Judit, Pálfy Péter Pál
LB elnökök a mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatában
2007/9/X/1. sz. MAB határozat (07.10.26.)
A plénum a MAB elnöke javaslatait az alábbiak szerint hagyta jóvá:
Képzımővészet – osztatlan képzés LB elnök: Zwickl András
Színházmővészet – osztatlan + látványtervezés BA LB elnök: Bálint András (visszalépése miatt: 2007/10/X/1/1. sz. MAB határozat (07.12.07) értelmében: Radnóti Sándor egyetemi tanár (ELTE BTK Esztétikai tsz.)
Zenemővészet BA LB elnök: Dobszay László
Építımővészet BA LB elnök: Janesch Péter
Iparmővészet BA LB elnök: Horányi Özséb
Film- és videomővészet BA LB elnök: Szomjas György
Mővészetközvetítı BA képzések: Zenekultúra BA LB elnök: Duffek Mihály
Vizuális kultúra: Droppa Judit
LB elnök javaslata az LB tagjaira a képzımővészeti képzések párhuzamos vizsgálatában
2007/10/X/1/2. sz. MAB határozat (07.12.07.)
Zwikl András, a képzımővészeti képzések párhuzamos akkreditációs eljárását
végzı LB elnökének javaslata az LB tagjaira:
Bán András PhD egyetemi docens, mővészettörténész, ME, Kulturális és Vizuális
Antropológia Intézet
Rényi András PhD egyetemi docens, mővészettörténész, esztéta, ELTE, Mővészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Szirtes János egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzımővész, MOME Vizuális
kommunikáció tsz.
Gerber Pál adjunktus, Munkácsy-díjas festı, képzımővész, ELTE TOFK Vizuális
nevelési tsz.
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A második akkreditációs körben a 2007/2008-as tanévben sorra kerülı intézmények - LB elnökök és tagok
2007/9/X/2. (07.10.26.) és 2007/10/X/2. (07.12.07.) sz. MAB határozatok
Intézmény
1.
BCE
2.
(Bp)
3.
Dr. Mészáros Tamás 4.
5.
rektor
6.
1.
2.
3.
ME
4.
(Miskolc)
Dr. Patkó 5.
6.
Gyula
rektor
7.
8.
9.
1.
PE
2.
(Veszprém)
3.
Dr. Rédey
Ákos rek4.
tor
5.

Karok
LB elnök
Élelmiszertudományi Kar
Gazdálkodástud.-i Kar
Kertészettudományi Kar
Bélyácz Iván
akadémikus, PTE
Közgazdaságtud.-i Kar
Tájépítészeti Kar
Társadalomtudományi Kar
Állam- és Jogtud.-i Kar
Bölcsészettudományi Kar
Comenius Tanítóképzı FK
Egészségügyi FK
Gaál Zoltán
Gazdaságtudományi Kar
CSc, PE
Gépészmérn. és Informatikai Kar
Mőszaki Anyagtud.-i Kar
Mőszaki Földtud.-i Kar
Bartók Béla Zenemőv. Int.
Bölcsészettudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Georgikon Mgt. Kar
Inzelt György
(Keszthely)
DSc, ELTE
Mérnöki Kar
Mőszaki Informatikai Kar

Budapesti Kommunikációs Fıiskola

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai
Fıiskola

Szolnoki Fıiskola
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LB tagok
Muraközy László CSc
DE
Nagy Aladár DSc ME
Szabó Gábor DSc PE
Veress Gábor DSc (minıségügyi szakértı)

Berta Árpád SzTE BTK
Mezei Barna ELTE ÁJK
Kulcsár Béla BME Közlekedésmérnöki Kar
Vargáné dr. Szőcs Edit
PhD, dékán, DE (minıségügyi szakértı)

Abádi Nagy Zoltán DE
Koczor Zoltán BMF
(minıségügyi szakértı)
Szeidl László BMF
Szendrı Péter SzIE

Székely Csaba NYME
KTK
Hetesi Erzsébet SzTE
Barakonyi Károly
KTK (tartalék)
DSc, PTE
Horváth Attila CSc,
ügyvezetı (H&D Kft)
(minıségügyi szakértı)
Niklai Ákos, a
Magyar Turizmus Dávid Lóránt, PhD, KRF
Zrt IT elnöke, a Horváth Attila CSc,
Magyar Szálloda- ügyvezetı (H&D Kft)
(minıségügyi szakértı)
szövetség
tiszteletbeli elnöke
Antal János CSc, ÁVF
Balogh Árpád Veresné Somosi Mariann
DSc, NyF
CSc, ME (minıségügyi
szakértı)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intézmény
Baptista Teológiai Akadémia
Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Pápai Református Teológiai Akadémia
Veszprémi Érseki Hittud.-i Fıisk.
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
Pünkösdi Teológiai Akadémia
Sola Scriptura Teológiai Fıiskola
Szent Pál Akadémia
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola

LB elnök

LB tagok
Dr. Almási Tibor r.
Dolhai Lajos
Dr. Székely János r.
Egri Hittudományi
Dr. Vladár Gábor r
Fıiskola
Dr. Varga István r.
Ruzsa Ferenc r.
Paul Gracza r.
Staller Tamás
Vankó Zsuzsanna r.
ORZSE
Németh Sándorné r
Dr. Iványi Gábor r.
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Határozatok
Elvi határozatok, állásfoglalások
A mesterképzésekbe való belépés feltételei
2007/6/V. számú MAB határozat (2007.06.01.)
A mesterszakok minıségének védelme érdekében a MAB határozott álláspontja,
hogy a mesterszakokba történı belépéshez legalább 60 szakmailag releváns kredit
szükséges. Ebbıl maximum 30 kredit szerezhetı meg a mesterképzés elsı két féléve
során.
A MAB állásfoglalása a tanári mesterszak szakterületi moduljainak 2007.
áprilisi tervezetérıl
2007/6/VIII/5. számú MAB határozat (2007.06.01.)
A tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményeirıl (kkk) szóló 15/2006. (IV.
3.) OM rendelet nem tartalmazza a szakterületi modulokat, így a rendelet jelen
állapotában nem nyújt elégséges alapot a tanári szakindítási kérelmek elkészítéséhez. A rendelet, azon belül a kkk ilyen értelmő kiegészítésére 83 szakmai modullal
a Magyar Rektori Konferencia tett elıterjesztést és abban kéri a MAB szakértıi
véleményének kialakítását.
A MAB képzési ági valamint tanárképzési bizottságai megvizsgálták a benyújtott
tervezeteket és ezek alapján a MAB testülete a következı állásfoglalást alakította
ki.
1. A benyújtott 83 tervezet felfogása, színvonala, kidolgozottsága igen heterogén,
köztük egészen jók, alapjaiban elfogadhatók, de sajnos igen gyenge és semmiképpen sem támogatható elemek vannak. Tekintettel arra, hogy a tanári mesterszak egységes szak, ezt a tervezet együttest ebben a minden szempontból
heterogén formában a MAB nem tartja alkalmasnak, csak kiindulási alapnak a rendelet kiegészítésére.
2. A benyújtott anyag formailag sem felel meg a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. §-ában elıírt feltételeknek, mert számos esetben nem tartalmazza a
rendeletben elıírt leírásokat, adatokat és feltételeket. (Ld. a Tanárképzési Bizottság véleményét – 1. sz. melléklet.)
3. A tartalom és a szerkezet hiányosságai mellett gyakran a megszövegezés, annak stílusa, magyarossága és szakmaisága sem éri el azt a szintet, amit egy, a
magyar tanárképzés alapjait meghatározó dokumentum – példaként is –, fel
kell mutatnia.
4. A MAB képzési ági bizottságai számos esetben javaslatot fogalmaztak meg az
elıbb jelzett tartalmi, formai és minıségi követelmények teljesítése érdekében
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5.
6.

7.

(3. sz. melléklet). Több esetben, most már a konkrét szakterületi tartalom ismeretében, ezért megalapozottan a szakszerkezet módosítását is javasolják.
A konkrét szakmai véleményen túl több bizottság is megfogalmazott általános
érvényő észrevételeket. (2. sz. melléklet) A MAB ezeket külön fogja elemezni.
A MAB tudatában van annak, hogy a tanári kkk-t tartalmazó rendelet véglegesítése sürgetı feladat. A folyamat egészét tekintve a MAB számára áll a legrövidebb idıtartam rendelkezésre. Ezzel együtt is kész eljárásának ütemét gyorsítani, de ez, miként eddig, ezután sem mehet a minıség biztosításának rovására.
Azt javasoljuk, hogy egyrészt az eddig elkészült anyagok, másrészt a rendeletek elıírásai, harmadrészt a MAB melléklet javaslatai alapul vételével, továbbá a tanári mesterszak kkk-inak közös funkcióit kialakítva, azokra egységesen alapozva, egy kiegyensúlyozott, tartalmilag, formailag és stilárisan is
homogén, színvonalas javaslat készüljön újabb MAB szakértıi véleményezésre. A MAB illetékes bizottságai készek a személyes konzultációkra is.

1. sz. melléklet
A MAB Tanárképzési Bizottságának véleménye a tanári mesterszak szakterületi
moduljaira vonatkozó képzési és kimenti követelményekrıl
A MAB Tanárképzési Bizottsága 2007. május 29-i ülésén értékelte a Magyar Rektori Konferencia részérıl a MAB számára véleményezésre benyújtott – tanári mesterszakhoz kapcsolódó – szakterületi-diszciplináris képzési és kimeneti követelményeket. Az ülésen a következı bizottsági álláspont kristályosodott ki:
1. A Bizottság átérzi azt a felelısséget, amely a tanárképzés megújításának jelenleg zajló folyamatában a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságra és
annak valamennyi testületére hárul. Ennek alapján a tanárszak létesítésének
folyamatában, a rendelet-kiegészítés során is következetesen kívánja érvényesíteni azokat a magas minıségi követelményeket, amelyeket a MAB tradicionálisan megkövetel.
2. A Bizottság mindazonáltal pontosan érzékeli a felsıoktatás ciklusokra bontott
lineáris szerkezetre való átalakítása során felszínre bukkanó és aggodalomra
okot adó anomáliákat is. Látja azokat a problémákat, amelyek a kétciklusú
rendszer „alulról felfelé való építésébıl” adódnak. A Bologna-típusú tanárképzésre való átállás jelenlegi szakaszában a felsıoktatási intézményeknek
például nem csekély gondot okoz az a tény, hogy – a tanári mesterszak tarmalmának és struktúrájának véglegesítése, illetve az arra vonatkozó rendelet
elkészülte elıtt – a felvételizıknek és a már alapképzésben részt vevı hallgatóknak ma még nem tudnak hiteles és megnyugtató tájékoztatást adni a tanárrá
válás mesterszintő folyamatának részleteirıl. A Bizottság tart attól, hogy ha a
15/2006. számú miniszteri rendelet kiegészítésének processzusa a kelleténél tovább húzódik, akkor a tanári mesterképzés tartalmáról és szerkezetérıl kialakított elızetes kép egyre bizonytalanabbá és elmosódottabbá válik a pedagógus77
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képzı felsıoktatás szereplıinek tudatában. Ez a bizonytalanság pedig a tanárképzésbe belépni szándékozó hallgatók számát és motivációját már veszélyes
mértékben csökkentheti. A Tanárképzési Bizottság mindezen megfontolások
alapján a mesterszintő tanárképzés intézményi indítását 2008 ıszén tartja optimálisnak. Ennek elımozdítása érdekében arra kéri a MAB testületeit, hogy a
minıségi szempontokat messzemenıen figyelembe vevı kritikus szemléletmódjukat megırizve konstruktív hozzáállásukkal segítsék elı a rendelet-kiegészítés
folyamatának mielıbbi lezárulását.
A Tanárképzési Bizottság tagjai tüzetesen megvizsgálták az elkészült szakterületi
képzési és kimeneti követelmények tartalmát és szerkezetét, valamint az ezekkel
kapcsolatos szakmai bizottsági észrevételeket. A tapasztalatok alapján a Bizottság
az alábbi formai és tartalmi korrekciós javaslatokat fogalmazza meg a tervezetek
készítıi számára, bízva abban, hogy a szükséges módosítások a lehetı legrövidebb
idın belül elvégezhetık:
1. A szakmai képzési és kimeneti követelmények leírásának terjedelme igen különbözı. A Bizottság azt javasolja, hogy a szélsıségesen rövid, 4-5 soros leírásokat a tervezetek készítıi – a szerkezet egységesítésének érdekében – egészítsék ki. (Kidolgozatlanul szőkre szabottnak tarja például a filmmővészeti tanár
szakmai moduljának leírását.)
2. Az elkészült képzési és kimeneti követelmények egy része a 289/2005-ös kormányrendeletnek megfelelıen szakmai kompetenciák megfogalmazására vállalkozik, más részük viszont – 15/2006-os miniszteri rendelet elvárásának megfelelve – „sajátos követelményeket és ismeretköröket” tartalmaz. A bizottság ez
utóbbi megoldást tartja célravezetıbbnek, mivel úgy látja, hogy a rendelet már
elkészült szövegében megfogalmazott általános pedagógiai kompetenciák rendszerezett leírása kellı alapot ad arra, hogy a szakindítási kérelmekben a szakos
kompetenciák kellı alapossággal kifejtésre kerülhessenek. A fenti megfontolások alapján a Bizottság nem javasol változtatásokat azokkal a KKK-kal kapcsolatosan sem, amelyekben kifejtették a szakos kompetenciákat.
3. A Tanárképzési Bizottság feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a rendelet –
kredit-arányokkal foglalkozó szakaszában – szerepeljen az a kritérium, miszerint a szakmódszertani kurzusok kreditértéke legalább 7 kreditpont legyen.
4. Az egyes szakmai modulok képesítési követelményeinek leírását illetıen, a jobb
áttekinthetıség érdekében javasolja, hogy a szakmódszertani ismeretekre vonatkozó követelmények leírása elkülönítve szerepeljen. (Az esetek jelentıs részében ez így is van.)
5. A bizottság tagjai a következı szakterületi modulok képzési és kimeneti követelményei esetében tartják szükségesnek a szakmódszertanra vonatkozó szövegrészek alaposabb kidolgozását: agrár-mérnöktanár, ember- és társadalomismeret mőveltségterületi tanár, erkölcstanár, filozófiatanár, hon- és népismerettanár, informatikatanár, inkluzív nevelés tanára, kollégiumi nevelıtanár, kom-
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munikációtanár, könyvtárpedagógia-tanár, közgazdásztanár, mővészettörténettanár, némettanár, vizuális- és környezetkultúra tanár.
6. A Tanárképzési Bizottság – az egyes szakmai képzési és kimenti követelmények
leírásán kívül – áttekintette a rendelet fıszövegében, illetve a mellékletek szövegében végrehajtott módosításokat, változtatásokat is. A 4. számú mellékletbıl
– legalábbis annak az egyes szakmai modulleírásokhoz illesztett változatából –
hiányzik az 1-6. pont. Pótlásukat feltétlenül szükségesnek tartja. Fontos továbbá a 8.1. pont (pedagógiai és pszichológiai alapozó tanulmányok) tartalmának
kifejtése is, amely a rendeletmódosítás egy korábbi fázisában (2007. március
13.) még tartalmazta az alábbi felsorolást:
„Az alapképzésbe épülı, legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést
megalapozó, a pályaismeretet és pályaorientációt segítı pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit:
a) a hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése,
b) a tanári mesterség, a nevelıi és oktatói munka természete, az oktatás és a tanulás társadalmi, gazdasági szerepe,
c) az iskola kultúrtörténete, a gyermekkép és a nevelési eszmények, az intézményrendszer és az alternatív irányok változásai,
d) ember- és gyermekismereti alapozás,
e) a tanári pályához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése.”
A sokoldalúan mővelt és a pedagógiai munkában kompetens tanárszemélyiség
megalapozása érdekében a bizottság szükségesnek érzi, hogy ez a passzus visszakerüljön a rendelet mellékletének szövegébe.
***
A Tanárképzési Bizottság mindezeket a módosító javaslatokat annak tudatában
fogalmazta meg, hogy az egyes szakmai modulok kidolgozását és szövegezését végzı szakmai közösségek – a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottságának irányításával – érzékelhetıen sokat tettek azért, hogy a képzési és kimeneti
követelmények leírása megfeleljen a korszerő tanárképzés igényeinek. A bizottság
méltányolja ezeket az erıfeszítéseket, és úgy véli, hogy az általa és a MAB szakmai
bizottságai által megfogalmazott korrekciós javaslatok érvényesítése után a rendelet kiegészítése a közeljövıben befejezıdhet úgy, hogy az intézményi tanári szakindítási kérelmek elbírálására – optimális esetben – már kora ısszel sor kerülhet.
2. sz. melléklet
A MAB képzési ági bizottságok általános jellegő észrevételei
A magyar közoktatás jövıje iránt érzett felelısségtıl áthatva, a bizottságok feltétlenül szükségesnek tartják az alábbi – az egyes bizottságok kompetenciájába tartozó szakterületi KKK-re vonatkozó véleményén túlmutató, általános aggályok megfogalmazását:
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 Ha a tanárszakok ilyen mértékben függetlenek a vonatkozó mesterszakoktól,
akkor elvárható lenne a tanári mesterségre való alkalmasságot valószínősítı
szőrırendszer beépítése a folyamatba.
 A szakbizottságoknak nem volt feladata a tanári mesterségre való felkészítés
véleményezése, de általános megállapításként elmondható, hogy a már korábban elkészült tanári mesterszak KKK-jának elıírásai nem alkotnak koherens
rendszert, elıírásai nem végrehajthatók.
 A Tanári mesterképzési szak anyagában a végzettségi szintnél MA szerepel,
ami a természettudományos és informatikus tanárok számára hátrányos lehet.
Javasoljuk esetükben az MSc megjelölést vagy alternatívaként a minden szakterület számára elfogadhatónak tőnı Master of Education (MEd) megjelölést.
 A képzési területhez tartozó besorolásaként a kizárólagos „pedagógusképzés”
megjelölést ki kellene egészíteni a szakterületi modul szerinti képzési területtel,
és a szakmai modulok felsorolását is a képzési területek szerint kellene megadni.
 A végzett tanárnak két azonos szintő szakképzettséggel kell rendelkeznie, ezért
szükséges, hogy a két képzési ciklusban az egyes szakok összes kreditszáma
egymáshoz közelítsen, emiatt a mesterszakon a szakmai modulok közötti 30-50
kredit megosztást javasoljuk.
 A szakterületi modulok kreditszáma a pedagógiai és pszichológiai modulhoz
rendelt kredit értékhez viszonyítva túlzottan alacsony.
 Az elsajátítandó tanári kompetenciák (15/2006. OM rendelet 4. melléklet 7.
pont) pedagógiai-didaktikai szempontból lehetıvé teszik az adott tantárgy oktatási feladatainak ellátását. Szakmai szempontból – a bizottság egységes állásfoglalása alapján – csak a szakmai tárgyak kreditértékének 60-80 ponthatárok közötti módosítása esetén látjuk a minıségi oktatás feltételrendszerének
teljesítését biztosítottnak. (agrármérnöktanár)
 Nehezen fogadható el a pedagógiai és pszichológiai modul túlsúlya a szakma
rovására: javasoljuk a szakmai és pedagógiai tárgyak kreditarányának módosítását.
 A szakdolgozat erısebben kötıdjön a szakképzettség szerinti képzési területhez,
feltétlenül legyen a szakterület szempontjából releváns tartalma.
 Alapvetıen elhibázott az a döntés, mely szerint a tanárképzést az osztott képzések körébe vonták. Ez a döntés magával hozza azt a tényt is, hogy a kétszakos
képzésben fıként a második tanári szakképzettség szakmailag csak igen gyenge
színvonalon valósítható meg.
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A zárószigorlatok és a tanári záróvizsga tantervi helye, tartalma és lebonyolításának módja
2007/9/VI. sz. MAB határozat (2007.10.26.)
I. A záróvizsga helye a képzési folyamat rendszerében:
A záróvizsga rendszertani helyét és szerepét a Felsıoktatási Törvény és a vonatkozó rendeletek (289/2005; 15/2006) jelölik ki:
Ftv 60. §
(2) A hallgató tanulmányait az alap- és mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
(3) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és
képességek ellenırzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részbıl - szakdolgozat vagy diplomamunka megvédésébıl, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekbıl - állhat.
(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsıoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a
tantervben elıírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az elıírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az elıírt krediteket megszerezte.
Az Ftv. meghatározza a vizsga helyét és megkezdésének feltételeit. Helye a tanulmányok befejezése, jelen esetben a tanári mesterszak programjának részét
képezı féléves összefüggı közoktatási gyakorlat vége. Így tehát a záróvizsga a
teljes, 5 féléves tanári mesterképzést követi.
A 15/2006. OKM rendelet szól a tanári képesítı vizsgáról:
8.4. A szakmai gyakorlat, amelynek elıírt formái:
Az összefüggı egyéni gyakorlat kreditértéke 30 kredit A gyakorlat során a hallgató a vezetıtanár és a tanárképzı szakember felügyelete mellett elkészíti – a tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét
adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlıdését dokumentáló – portfóliót,
amely a szakdolgozat részét és a tanári képesítı vizsga tárgyát képezi.
A tanári mesterképzést lezáró komplex vizsga jelölésére a „Tanári záróvizsga”
elnevezést alkalmazzuk (jelen szövegben a következıkben: TZV).
II. A tanári záróvizsgára bocsátás feltételei
• végbizonyítvány (abszolutórium) ami az elıírt kreditek teljesítésével együtt
tanúsítja a választott szakképzettségenként letett zárószigorlat sikeres letételét, „a tantervben elıírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga
letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével –
más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (dip-
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lomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben elıírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minısítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elıírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. (Ftv. 147.§ 45.)
•

benyújtott (és írásban elbírált) szakdolgozat, amely az ötödik félévi összefüggı egyéni gyakorlat alapján elkészített portfóliót is tartalmazza1.

Zárószigorlat: a tanárjelölt által választott szakképzettség ismeretanyagának és
kompetenciáinak számonkérési (vizsga) formája. Anyaga az adott szakterület teljes
ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A zárószigorlatot egyrészt – a szakmódszertanon kívül – elıírt szakmai kreditek megszerzése után, másrészt a gyakorló félévet megelızıen kell letenni, annak érdekében, hogy a tanárjelölt diszciplinárisan felkészülten kezdhesse féléves összefüggı gyakorlatát.
III. A tanári záróvizsga részei és tartalma, a záróvizsga bizottság:
1. A tanári szakdolgozat bemutatása és védése. A témavezetı irányításával elkészített szakdolgozat részét képezi a portfólió, azaz „a tanulók megismerése terén
végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a
saját gyakorlati fejlıdését”2 részletezıen bemutató, elızetes szempontok szerint
rendszerezett dokumentumgyőjtemény. A szakdolgozatról – felkérés alapján –
hivatalos bíráló készít írásos bírálatot és tesz javaslatot annak érdemjegyére. (A
TZV Bizottság egyik tagja – a témavezetı véleménye és a hivatalos bíráló értékelése alapján – véleményét ismerteti a TZV Bizottsággal.) A bemutatást/védést a
TZVB önálló érdemjeggyel értékeli.
2. Szóbeli vizsga, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a jelölt hogyan, milyen színvonalon tudja kiterjedt szaktárgyi-diszciplináris tudását az iskolai oktatás gyakorlatában alkalmazni.
A szóbeli vizsga tematikáját és tételeit az adott intézményben a diszciplináris
modulok oktatói és a tantárgypedagógusok közösen dolgozzák ki, törekedve arra,
hogy a komplex kérdések a diszciplináris tudás átadásának módszereire, a tanulási folyamat segítésének, a tanulásszervezésnek – az adott témakörhöz és a tanulók
életkori sajátosságaihoz jól illeszkedı – módozataira vonatkozzanak. A tételek
lehetıséget adnak a jelölt által már elsajátított tanári kompetenciák színvonalára
vonatkozó következtetések levonására is.
A bizottság: az elnökön kívül – aki a neveléstudomány vagy a lélektan minısített,
vezetı oktatója – tagok a szakdiszciplínák, a szakmódszertanok, valamint a külsı
bázisiskolák mentortanárainak képviselıi, továbbá tag lehet a jelölt témavezetıje
és a bíráló.

1
2

A portfólió tartalmazhat digitális részeket is (e-portfólió).
15/2006. sz. OM. rendelet, 8.4.
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IV. A tanári záróvizsga lebonyolítása és az érdemjegy kiszámítása:
a. A (csoportos) tanítási gyakorlat értékelését az intézményi gyakorló iskola
szakvezetı tanára és a módszertan oktatója végzi, a féléves közoktatási
gyakorlaton nyújtott teljesítmény értékelését pedig külsı bázisiskola mentortanára, a szakmódszertan és a pedagogikum oktatója közösen alakítja ki.
A TZV Bizottsága a jelöltrıl alkotott összképe kialakításakor figyelembe
veszi ezeket a minısítéseket.
b. A TZV megszervezésének és lebonyolításának módja intézményi hatáskörbe tartozik. A TZV minıségbiztosítását a MAB a 8 éves akkreditáció
során végzi el, illetve az intézmény saját minıségbiztosítási rendszerének
hatékony mőködtetése során folyamatos (ön)kontrollnak veti alá.
c. A TZV nyilvános.
d. A TZV összesített (átlagolt) érdemjegyét alkotó rész-érdemjegyek (egyenlı
súllyal): 1. a tanári szakdolgozat (értékelıje a témavezetı és az opponens);
2. a tanári szakdolgozat (ezen belül a portfólió) bemutatása és védése (értékelıje a TZV Bizottság); 3. a szóbeli vizsga, azaz a TZV során elhangzott
szóbeli felelet értékelése (értékelıje a TZV Bizottság); 4. a gyakorlóiskolában végzett (csoportos) tanítási gyakorlat érdemjegye (értékelıje a gyakorló iskolai (szak)vezetı tanár); 5. a tanári mesterképzés ötödik félévében
végzett összefüggı közoktatási gyakorlat érdemjegye (értékelıje a bázisiskolai mentortanár, a módszertan és a pedagogikum oktatója).
e. Ha az öt jegy közül bármelyik elégtelen, akkor a TZV is elégtelen. Az ismételt TZV során az elégtelennel minısített összetevıt kell megismételni.
V. Az oklevél minısítése:
A tanári oklevél minısítését a szaktárgyi-diszciplináris két zárószigorlat és a TZV
érdemjegyének átlaga képezi.
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Mőködési határozatok
A szakok párhuzamos vizsgálatának ütemezése
2007/3/IV. sz. MAB határozat (07.03.09) (2006/9/VI. sz. határozat módosítása)
A MAB 2007-ben párhuzamos akkreditációs vizsgálatokat nem indít, s a 2006/9/VI.
sz. határozattal elfogadott ütemezést a testület egyhangú szavazással (24:0) az
alábbiak szerint módosította:
Év
Képzési terület
Alapszakok száma
Megjegyzés
informatika
29
2008 mővészet
módszertanilag egyezte32
tendı!
mővészetközvetítés
17
mőszaki
100
gazdaságtudományok
114
2009 nemzetvédelmi és katonai
7
igazgatási
10
társadalomtudomány
2010 egészségtudomány
sporttudomány
agrár
2011
természettudomány
2012 bölcsészettudomány
2013

pedagógusképzés
hit- és vallástudomány

83
25
16
76
51
95 + 16
31
23

Új Testület

sok szakirány!
Új Testület

A MAB stratégiájának alapjai a 2007-2009 ciklusra
2007/4/II. sz. MAB határozat (07.03.30)
A 2004-2006 között mőködı MAB a 2006/6/IV. sz. határozatában és a ciklusról
szóló elnöki beszámolójában több stratégiai javaslatot fogalmazott meg a most
kezdıdı ciklusra. Az új MAB elnökség ezekre alapozva a következı javaslatokat
alakította ki a három éves stratégia kidolgozása és megvalósítása érdekében.
1. A következı idıszakban a MAB mőködésének meghatározó eleme, alapvetı
kiinduló pontja az oktatási miniszterek által 2005-ben Bergenben elfogadott
Európai Sztenderdek és Irányelvek dokumentum („Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, ESG). Ez teremti meg azt a szilárd alapot, amelyrıl a szervezet egyértelmően meg tudja
magát határozni a felsıoktatás és az oktatási kormányzat felé, meg tudja ırizni
e két meghatározóan fontos szereplı közötti függetlenségét és a gyakorlatban
érvényesíteni tudja a Felsıoktatási Törvényben rögzítettek szerepét, azzal hogy
a felsıoktatás minıségének letéteményese és legfıbb ıre. Az ESG szemléletét
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és rendszerét mindhárom tekintetben – az intézmények belsı minıségfejlesztése, az intézmények külsı minıséghitelesítése és a MAB mőködése és külsı értékelése – adaptálnunk kell a magyar felsıoktatási viszonyokra. Ezt már a 2007ben kezdıdı intézményi akkreditációkban érvényesíteni fogjuk, s biztosítjuk,
hogy a sorra kerülı intézmények kellı mértékben fel tudjanak készülni az ilyen
szemlélető akkreditációra. Hangsúlyozzuk: a minıségfejlesztés nem öncélú,
hanem a képzés és kutatás minıségét fejlesztı tevékenység.
Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, Trencsényi László, Szántó Tibor.
2. A MAB értékelésekben a bemeneti elemek (hagyományos kiindulópont) mellett
határozottabban jelenjen meg a folyamatellenırzés (hallgatói követelményrendszer, tantervfejlesztés, szakfelelısök munkája, tehetséggondozás, oktató/hallgató arány és kapcsolat, lemorzsolódás, intézményi érdemjegyek, stb.) és
a kimeneti jellemzık (pl. hazai és nemzetközi elhelyezkedés, alkalmazók viszszajelzései) szerepe valamint e három alapkomponens dinamikus egyensúlyának vizsgálata. A létesítési fázisban meghatározó „feltételek megléte” kritérium mellett a mőködést értékelı akkreditációban az ilyen irányú hangsúlyeltolódással együtt, a feltételek továbbra is szükséges vizsgálata mellett, a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet kell kapjon az „elért eredmények” bemutatása és értékelése.
Elıkészítık és kidolgozók: Penninger Antal, Greiner István, Halmay Nóra
3. Az intézményi akkreditációt már a következı sorra kerülı intézmények esetében is a minıségbiztosítás meglétére és milyenségére kell fókuszálni, elıtérbe a
globális megközelítés (ebben többek között változás menedzsment, szabályozottság, a felhasználói kapcsolat milyenségének vizsgálata) és az intézményi felelısség felébresztése kell kerüljön. Az intézményi önértékelésben és a külsı értékelésben kiindulópont és meghatározó kell legyen a bergeni dokumentum
(ESG). A Látogató Bizottságok összetétele, munkamódszere tükrözze az új
„meta akkreditációs” megközelítést, legyen intenzívebb a tagok felkészítése a
feladatra – el kell érni, hogy az EUA és más nemzetközi minıségértékelı szervezetek gyakorlatához hasonlóan csak megfelelı képzésen átesett emberek legyenek tagjai ezen bizottságoknak. A 8 évenkénti akkreditációs perióduson belül legyenek szúrópróbaszerő vizsgálatok.
4. A párhuzamos akkreditációt a következı években fokozatosan ki kell terjeszteni a felsıoktatás alapképzési és mesterképzési szakjainak egészére. Ez váljon
idırendben és következményeiben függetlenné az intézményi akkreditációtól,
biztosítsa a magyar felsıoktatás szakonkénti minıségének folyamatos monitorozását. Ennek kapcsán egyrészt el kell végezni a kezdeti tapasztalatok után az
újonnan indult alap- és mesterszakok harmonizációját, lehetıvé kell tenni az
alap és mester Kiválósági hely cím elnyerését minden képzési területen.
3. és 4. ponthoz: A többciklusos képzési rendszer most folyó bevezetése lehetıséget, sıt, közel kényszert jelent arra, hogy a MAB teljessé tegye a kétféle
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akkreditáció különválasztását: az intézményi akkreditációs eljárástól (önértékeléstıl, látogatásoktól stb.) szempontrendszerben és idıben is elkülönül a képzések párhuzamos akkreditációja, a felsıoktatás teljes szakmai spektrumában.
Ennek szervezeti, módszertani és ütemezési rendjét egyszerre kell kialakítanunk. Párhuzamos akkreditációt ennek érdekében 2007-ben nem indítunk.
Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, Iványi Károly, Dimény Judit, Halmay
Nóra
5. A többciklusos rendszer bevezetésében az alapszak-létesítési és indítási „hullám” után most a mesterképzések tekintetében várható hasonló nagy volumenő
és intenzitású aktivitás a magyar felsıoktatásban. Szükséges, hogy a MAB jelentısen megújult testületei azonos felfogásban foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, ezért ennek tartalmi és módszertani elıkészítését igen gyorsan el kell
végeznünk.
Elıkészítık és kidolgozók: Hunyady György, Szeidl László, Ruff Éva
6. A doktorképzés minıségének javítása kiemelkedı kötelessége a MAB-nak, hiszen ebben a kérdésben döntési joggal rendelkezik. Egyik meghatározó eszköz
az új körülményekhez jól alkalmazkodó kormányrendelet elkészítésének lehetısége (élve az Ftv. adta egyetértési joggal) és az ehhez kapcsolódó, jól átgondolt változtatások elısegítése. Miközben következetes szigorral jár el a gyenge
minıségő Iskolákkal szemben, meg kell hogy teremtse a Kiválósági hely cím
elérésének lehetıségét a közeljövıben minden tudományterületen/ágban, illetve
el kell érni, hogy ennek eredménye befolyásolja az államilag finanszírozott
doktorandusz helyek elosztását, a Kutató Egyetem cím elnyerésének lehetıségét. Ehhez a munkához különösen fontos a nemzetközi bírálati rendszer kiépítése, külföldi szakértık igénybevétele. A doktorképzéssel kapcsolatos 33/2007. sz.
új kormányrendelet rendszerük átgondolására, szabályzatuk átdolgozására és
elsısorban a doktori iskolák tekintetében átalakításokra készteti az intézményeket. Ezt össze kell kötni a doktorképzés és fokozatszerzés országos tapasztalatainak átfogó elemzésével, ami már több fórumon (Felsıoktatási Kerekasztal,
Országos Doktori Tanács, Doktoranduszok Országos Szövetsége) elkezdıdött.
A MAB ebben a folyamatban az Ftv-ben biztosított meghatározó szerepe szerint vesz részt. A doktori iskolák tekintetében is a párhuzamos akkreditációs
rendszert vezetjük be.
Elıkészítık és kidolgozók: Szabó Gábor, Patthy Éva
7.

A doktorképzés önmagában is, miként természetesen az alap- és mesterképzés
is, így összességében a teljesítménycentrikus akkreditációs értékrend megköveteli a tudományos és alkalmazott kutatás, az innováció eredményességének
(nem csak feltételeinek) rendszeres és hangsúlyos értékelését minden
akkreditációs eljárásban. Ez összefügg a kutatóegyetem minısítés és funkció
hazai kialakításával is, amit a MAB feltétlenül kívánatosnak tart.
Elıkészítık és kidolgozók: Szabó Gábor, Fésüs László, Iványi Károly, Patthy Éva
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8. A felsıoktatási intézményekkel való folyamatos együttmőködés során az európai követelményeknek való megfelelésre és annak tudatosítására kell törekedni, hogy a következetes igényesség szolgálja legjobban mind az intézmények
mind az ország érdekeit. Biztosítani kell, hogy a felsıoktatási intézmények és a
MAB közötti vitás kérdések megnyugtatóan rendezıdjenek, az intézmények vezetıi ne érezzék szükségét szakmai kérdések politikai erıtérben történı eldöntetésének. Ennek elsıdleges kerete a MAB rendszeres kommunikációja az egyes
intézmények képviselıivel (rektorok, minıségügyi vezetık, képviselık), illetve a
felsıoktatási vezetı testületekkel (MRK, ODT, DOSZ, HÖOK).
Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, Szántó Tibor
9. A MAB foglaljon nyilvánosan állást és tegyen javaslatot minden, a felsıoktatás minıségét érintı kérdésben; ilyenek lehetnek már a közeli jövıben az egyetemek és fıiskolák szorosabb együttmőködésének ösztönzése, a duális intézményrendszer jövıje, a kreditrendszer alkalmazása során bekövetkezett anomáliák sürgıs felszámolása, az új érettségi rendszer bevezetése után megjelenı
aggasztó jelenségek orvoslása, az aktuális hallgatói létszám alapján történı finanszírozás indukálta problémák felismerése és kiküszöbölése, a kutatóegyetemek átstruktúrálódásának szükségessége.
Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, Keviczky László, Fésüs László, Szántó
Tibor
10. A MAB erısítse tovább nemzetközi tekintélyét és kapcsolati rendszerét. Ennek
kapcsán vállaljon részvételt más országok minıségértékelési folyamataiban.
Különösen fontos feladatvállalása a közép- és kelet-európai térségben. Építsen
ki a MAB rendszeres kapcsolatot az European University Association minıségértékelést végzı szervezıdéseivel.
Elıkészítık és kidolgozók: Csirik János, Rozsnyai Krisztina
11. A MAB a következı ciklusban át kell essen saját, az ENQA tagsági követelményei és az Európai Sztenderdek és Irányelveknek megfelelı külsı értékelésén
(várhatóan 2008-ban). A következı idıszak feladata, hogy a MAB Titkárságán
belül növekedjen a professzionális minıségbiztosítási szakember munkatársak
aránya. Teljes körően be kell vezetni az elektronikus ügykezelést és bírálati
rendszert, csökkenteni kell a bekért adatok számát (azok legyenek elérhetık az
intézményi honlapokon). Növelni szükséges a MAB bevételeit a minıségi munka elismerésének lehetısége érdekében (pályázatok, nemzetközi projektek).
Elıkészítık és kidolgozók: Bazsa György, Szántó Tibor
Budapest, 2007. március 23.
Bazsa György
a MAB elnöke
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A MAB 2006. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése 07.01.-12.31.
2007/5/IV. sz. MAB határozat (07.03.30)
Sorszám

A tétel megnevezése

a
1.
2.
3.

b
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktiv idıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
(1.+5.+10. sor)
D. Saját tıke (13.-18. sorok)
I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE
II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (21.-23. sorok)
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív idıbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(12.+19.+20.+24. sor)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Budapest, 2007. március 31.
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A doktori iskolák létesítésének és mőködésének akkreditációs követelményei
2007/5/V. sz. MAB határozat (07.03.30) (Érvényes: 2007. május 1-tıl)
A doktori képzés és a doktori fokozat odaítélése jelenti tradicionálisan az egyetem
meghatározó ismérvét és feltételét. Az egyetemet tanárai teszik egyetemmé. A felsıoktatási törvény (továbbiakban: Ftv.) szerint hazánkban kizárólag felsıoktatási
intézmény szerezhet jogosultságot doktori képzésre. A tudós professzorok és a tehetséges doktoranduszok alkotó együttmőködésében születnek új tudományos
eredmények, ez a kapcsolat teszi lehetıvé újabb és újabb kutatói generációk kifejlıdését, bekapcsolódását a tudományos kutatásba és ezzel biztosítja a tudomány
fejlıdésének személyi feltételeit, valamint a felsıoktatási intézmények magas szintő
oktatói utánpótlását.
Felsıoktatási törvényünk a doktori képzés szervezeti kereteként a doktori iskolát
határozza meg, míg a fokozat odaítélését az intézmény doktori tanácsa hatáskörébe
utalja. Doktori iskola létesítése az intézményi szenátus joga, de döntése elıtt be
kell szereznie a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság szakértıi véleményét. [Ftv 106. § (3)] A törvény (lentebb olvasható) elıírásai szerint a MAB támogató véleménye nélkül doktori iskola nem létesíthetı.
A MAB – mint „független, országos szakértıi testület” [Ftv 109. § (1)] – a törvény,
a vonatkozó kormányrendelet és saját, az oktatási és kulturális miniszter által jóváhagyott szervezeti és mőködési szabályzata alapján, az „általa meghatározott
mérlegelési követelmények” [kormányrendelet 7. § (6)] alapján adja ki „szakértıi
véleményét” a doktori iskola létesítését célzó „kérelem” ügyében1. A MAB támogató szakvéleménye egyúttal az adott kérelem „minıséghitelesítése”, a testület nevében is szereplı kifejezéssel, a doktori iskola „akkreditációja”.
Jelen állásfoglalás a MAB szakértıi véleménye kialakításának eljárási rendjét,
továbbá a doktori iskolák létesítésére és mőködésére vonatkozó követelményeket
foglalja össze. A dokumentum egyúttal meghatározza a felsıoktatásban alkalmazott
tudományági rendszert. A MAB a magyar felsıoktatás minısége ügyében rábízott
felelıssége tudatában alakította ki állásfoglalását és kívánja ennek alapján szolgálni és biztosítani a hazai doktori (PhD) fokozat magas színvonalát és nemzetközi
elismertségét.
Tartalom:
1. Jogi háttér
2. Törzstagok, oktatók, vezetık
1
A „kérelem” szó használatának forrása a Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése: “A felsıoktatási
intézmény doktori tanácsának elızetes véleménye szükséges ahhoz, hogy a doktori iskola vezetıjének
javasolt személy a doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet – a rektor útján – a szenátus elé
terjessze jóváhagyásra.” A kérelem címzettje a doktori iskolát létesítı szenátus, a MAB a kérelem
véleményezıje.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Doktori tanácsok, szabályzat, mőködési rend
Tudományterület, tudományág, kutatási terület
Doktori iskola létesítése
Intézményi együttmőködések a doktori iskolák keretében
Doktori iskolák létesítésének véleményezése, akkreditálása
Doktori iskolák mőködése
Doktori iskolák mőködésének minıségellenırzése
Doktori iskolák mőködésének megszüntetése
Aktuális feladatok

1. JOGI HÁTTÉR
Doktori iskola létesítését, mőködését, akkreditációját meghatározó jogszabályok:
a) 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról (továbbiakban Ftv), Ftv. 106.
§ (3) A felsıoktatási intézmény a doktori iskola létesítése elıtt beszerzi a
Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság szakértıi véleményét. Ha a
szakértıi véleményben foglaltakkal a felsıoktatási intézmény nem ért
egyet, a miniszternél eljárást kezdeményezhet. A miniszter a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértıi véleményének beszerzése után dönt. A miniszter a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
szakértıi véleményéhez kötve van.
b) 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs
Bizottságról, 1. § (1) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (a
továbbiakban: MAB) a Felsıoktatási Törvény és a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Törvény (a továbbiakban: Közhasznúsági Törvény) alapján jogi személyiséggel rendelkezı, független, országos szakértıi feladatokat ellátó és a közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedıen közhasznú szervezet.
c) 33/2007. (III.7.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet) a doktori
iskola létesítésének eljárási rendjérıl és a doktori fokozat megszerzésének
feltételeirıl, Kormányrendelet 7. § (6) A MAB a jogszabályok vagy az általa meghatározott mérlegelési követelmények…
d) A MAB Szervezeti és mőködési szabályzata (továbbiakban SzMSz).
SzMSz – V. 2.2.3 A doktori iskola létesítése
(1) A doktori iskolák létesítésére irányuló kérelmek és a doktori szabályzatok véleményezésére a MAB Doktori Bizottsága (DB) illetékes. A DB
elnöke – a DB illetékes tagjával való egyeztetés után – a kérelem által
érintett tudományáganként legalább egy szakértıt kér fel. A véleményezı javaslata alapján a DB által felkért szakértı(k) az intézménynél
látoga-tást is tehetnek.
(2) A DB a jogszabályok és a MAB nyilvánosságra hozott követelményrendszere alapján alakítja ki véleményét.
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2. TÖRZSTAGOK, OKTATÓK, VEZETİK
2.1. A törzstag (korábban, de mostantól megszőnıen belsı, ill. külsı alapító tag)
szakmai kritériuma, hogy
a) az adott tudományágban, illetve a doktori iskola létesítési dokumentumában megnevezett kutatási területen tudományos fokozattal bírjon,
b) eddigi tudományos teljesítményét, a törzstagi megfelelıségi eljárás keretében, különös tekintettel az utóbbi öt évre, a MAB a doktori iskola kapcsán
megfelelınek értékelte és
c) a doktori iskolában témavezetést vállaljon.
2.2. Törzstag – munkajogi feltétel alapján – az lehet,
a) aki a doktori iskolát mőködtetı felsıoktatási intézményben teljes munkaidıben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy kutató, és az Ftv 84.§ (5) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsıoktatási intézményt jelölte meg,
vagy az MTA által támogatott, ill. egyéb, az intézményben mőködı kutató
csoport, vagy kutatóhelyekre „kihelyezett tanszék” munkatársaként vesz
részt a doktori iskola munkájában;
b) vagy aki az intézménnyel a doktori képzésben való részvétel céljából szerzıdést kötı kutatóintézetben teljes munkaidejő tudományos tanácsadó
vagy kutatóprofesszor;
c) vagy az intézmény aktív kutató tevékenységet folytató professor emeritu-sa.
2.3. A doktori iskola vezetıje olyan – a mőködés során 70, a doktori iskola létesítésének idıpontjában 65 éven aluli – törzstag egyetemi tanár, aki felelıs az
iskola tudományos színvonaláért és oktatási munkájáért. A vezetı személyének szakmai alkalmasságát a létesítéskor vagy késıbbi változáskor a MAB
megvizsgálja.
2.4. A doktori iskola oktatója az a tudományos fokozattal rendelkezı oktató és
kutató, akit
− a doktori iskola vezetıjének javaslatára
− a doktori (iskola) tanácsa alkalmasnak tart a doktori iskola keretében
oktatási feladatok ellátására. Valamely doktori iskola törzstagjai és oktatói más doktori iskolában is vállalhatnak oktatói megbízást.
2.5. A doktori téma vezetıje az a tudományos fokozattal rendelkezı, aktív kutatói
tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori
tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelısen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a
doktorjelölt(ek) felkészülését a fokozatszerzésre. Egy témavezetınek egy idıben hatnál több állami ösztöndíjas doktorandusza nem lehet.
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3. DOKTORI TANÁCSOK, SZABÁLYZAT, MŐKÖDÉSI REND
3.1. Doktori tanács (intézményi): a doktori képzés szervezésére és a doktori fokozat
odaítélésére a felsıoktatási intézmény szenátusa által létrehozott testület,
amely doktori ügyekben döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik, különösen
a képzés programjának jóváhagyása, felvétel a képzésre, valamint a fokozat
odaítélése tekintetében. A doktori tanács tudományos kérdésekben független
testület, doktori ügyekben döntései ellen csak a doktori szabályzat megsértése,
eljárási hiba esetén lehet fellebbezni. A fellebbezési ügyekben a rektor dönt.
3.2. A szenátus – az intézmény szabályzatban meghatározott jogokkal és feladatokkal – tudományterületenként, -áganként, mővészeti áganként is létrehozhat
doktori tanácsot.
3.3. Az intézményi doktori tanács a képzés szervezésével a doktori fokozat odaítélésével kapcsolatos eljárásokról intézményi doktori szabályzatot alkot, amelyet –
a MAB elızetes szakértıi véleménye alapján – a szenátus fogad el.
3.4. A doktori iskola tanácsa a doktori iskola vezetıjének munkáját segítı, rendszeresen ülésezı testület. Tagjait az intézményi doktori szabályzat szerint választják és mentik fel.
3.5. A doktori iskola – doktori tanács állásfoglalása alapján – alakítja ki belsı
mőködési rendjét úgy, hogy az hatékonyan szolgálja a képzés és a fokozatszerzés magas színvonalát, és biztosítsa az iskola minden doktorandusz hallgatójának az értelemszerő hozzáférést az iskolában koncentrált teljes szellemi potenciálhoz és minden tárgyi feltételéhez. A MAB a hallgatók számára biztosított
feltételeket nyomatékosan figyelemmel kíséri.
3.6. Az Országos Doktori Tanács a felsıoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeibıl álló testület. [Ftv 114.§ (5)]
4. TUDOMÁNYTERÜLET, TUDOMÁNYÁG, KUTATÁSI TERÜLET
4.1. A tudományterületek – a Ftv. 147. § 44. pontja szerint – „a bölcsészettudományok, a hittudo-mány, az agrártudományok, a mőszaki tudomá-nyok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a mővészetek, amelyek tudományágakra tagozódnak.”
4.2. A tudományágakat a felsıoktatás gyakorlatában – a képzési ágakkal összevetve – a jelen dokumentum 1. sz. melléklete tartalmazza. [Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mővészeti ágak felsorolásáról
szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendeletet a 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet
hatályon kívül helyezte.]
4.3. A doktori iskola abban a tudományágban (-ágakban) vagy mővészeti ágban
(ágakban) létesíthetı, amelyekben az intézmény mesterképzés(eke)t folytat.
Ezeket a képzéseket – a képzési terület megjelölésével – a kérelemben fel kell
tüntetni.
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4.4. A kutatási terület a tudományágon belüli, illetve a több tudományágat érintı, a
doktori iskola mőködési kereteit tükrözı, a program gerincét alkotó fı tevékenységi terület azonosítására szolgál. [Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés.]
4.5. Egy intézményben egy tudományágban több doktori iskola csak akkor mőködhet, ha azok más-más kutatási területen jönnek létre, és önállóan is megfelelnek a doktori iskola itt megadott létesítési feltételeinek.
4.6. Több tudományterületet, tudományágat érintı doktori iskola akkor létesíthetı,
illetve mőködhet, ha ez a jelleg az iskola képzési tervében és a törzstagok tudományos tevékenységében (együttmőködésében, egyéni vagy közös publikációiban, alkotásaiban, kutatási pályázataiban) egyértelmően tükrözıdik. Ilyen
esetben meg kell jelölni az érintett tudományterületeket, tudományágakat és
meg kell nevezni az iskola jellegét tükrözı kutatási területét.
4.7. A doktori iskola tudományági besorolásáról, a konkrét esetben a tudományág
tudományterülethez rendelésérıl, a kutatási terület megnevezésérıl, továbbá az
intézményben folyó mesterképzés(ek) és a doktori iskola tudományága megfeleltetésérıl – a létesítési kérelem vizsgálata keretében – a MAB doktori bizottságának javaslata alapján a MAB plénuma szakértıi véleményében foglal állást.
4.8. A doktori iskolán belül témacsoportokat, témákat, doktori programokat vagy
egyéb szervezeti és mőködési formákat az intézmény saját autonómiájának keretein belül jogosult meghatározni.
5. DOKTORI ISKOLA LÉTESÍTÉSE
5.1. Jogosultságok
5.1.1. A felsıoktatási intézmény doktori képzésre és a fokozat odaítélésére azon
tudományágban jogosult, amelyben a doktori iskola létesítését a Magyar
Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság szakértıi véleményében támogatta
(akkreditálta). A doktori fokozat megszerzését igazoló oklevélben csak az a
tudományterület, azon belül az a tudományág tüntethetı fel, melyre – ennek alapján – az intézmény mőködési engedélye kiterjed. Az intézmény szabályzata rendelkezhet arról, hogy az oklevélben a tudományág mellett a
doktori iskola kutatási területe is megjelölhetı.
5.1.2. A doktori iskola akkreditációjával az intézmény az adott tudományág(ak)ban jogot szerez PhD, illetve DLA fokozatadásra, továbbá habilitációs eljárás lefolytatására és a dr. habil. cím odaítélésére, valamint külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására. (2001. évi C.
törvény.)1

1

Hazánkban a doktori fokozat honosítására az adott tudományágban akkreditált felsıoktatási intézmény joga, más oklevelek ekvivalenciáját az OKM illetékes szerve mondhatja ki.
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5.2. A doktori iskola létesítésére benyújtott kérelem tartalma
5.2.1. Új doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet – a szenátus döntése elıtt
– a felsıoktatási intézmény rektora juttatja el közvetlenül a MAB-hoz szakértıi véleményezésre. A kérelem a kormányrendelet 5. §-ában és a 7. §. (1)
bekezdésében felsorolt adatokat és dokumentumokat tartalmazza, vagy fellelhetıségüket az intézmény honlapján megadja. A kérelemben foglalt, illetve a honlapon szereplı adatok hitelességéért a rektor felel.
5.2.2. A MAB-hoz benyújtandó kérelem elemeit tételesen a 2. melléklet sorolja
fel.
5.3. A doktori iskola létesítésének személyi feltételei
5.3.1. Egy doktori iskola legalább hét törzstag mőködésére alapozható. A hét
törzstag többsége olyan, az intézményben teljes munkaidıben foglalkoztatott egyetemi tanár, aki a költségvetési támogatás megállapítására ezt az
intézményt jelölte meg foglalkoztatóként. (Lásd 2.2.a) pont.)
5.3.2. Egy személy csak egy doktori iskolában lehet törzstag.
5.3.3. A munkajogi feltételeknek való formai megfelelésen túl a MAB törzstagi
megfelelıségi eljárás keretében vizsgálja az oktatók, különösen a törzstagok publikációs tevékenysége, tudományági munkássága és a doktori iskolában ellátandó feladatok közötti összhangot, továbbá hogy az illetı megfelel-e a MAB által megfogalmazott és (honlapján is) közzétett egyetemi tanári kívánalomrendszer tudományos követelményeinek.
5.3.4. Törzstag a doktori iskola létesítésekor, illetve az abba való belépésekor
nem lehet tartósan szabadságon vagy egy évnél hosszabb külföldi tanulmányúton.
5.3.5. A mővészeti és teológiai képzésben a doktori iskola akkreditációs kérelmének az 5.3.1–5.3.3. pontokban meghatározott követelményei között – a
DLA, illetve PhD fokozat mellett szükséges a kimagasló mővészeti, illetve
tudományos tevékenység elismerésének – e terület sajátosságainak megfelelı – dokumentálása.
5.4. A MAB fontosnak tartja, hogy minden tudományágban lehetıség legyen hazánkban is doktori képzésre és fokozatszerzésre, ezzel a tudományos utánpótlás biztosítására. Ezért olyan, az 1. sz. mellékletben felsorolt tudományágban, ahol az 5.3. pontban elıírt feltételek átmenetileg az ország egyetlen intézményében sem teljesülnek, az érintett intézmények véleményének kikérése
után, egy (és csakis egy) doktori iskola létesítését – az általa meghatározott
idıre – olyan formában is támogathatja, hogy a tudományágat mővelı négy
egyetemi tanár mellett további három törzstag más, az adott tudományághoz
kapcsolódó tudományág mővelıje legyen.
5.5. Doktori iskola létesítésére benyújtott kérelem véleményezéséért a MAB által
kibocsátott számla alapján eljárási díjat kell fizetni.

94

Akkreditáció Magyarországon 17

6.

INTÉZMÉNYEK EGYÜTTMŐKÖDÉSE DOKTORI ISKOLÁK KERETÉBEN

6.1. Felsıoktatási intézmények és kutatóintézetek együttmőködése
Ftv. 5. § (7) A felsıoktatási intézmény a kutatási-fejlesztési feladatainak ellátása során együttmőködhet a Magyar Tudományos Akadémiával és annak
intézményeivel. Ennek keretei között különösen támogatott kutatócsoportot
hozhatnak létre és tarthatnak fenn. A kutatócsoport és az akadémiai intézet
felsıoktatási intézménybe kihelyezett szervezeti egysége tanszékként mőködhet, továbbá részt vehet a doktori képzésben.
Ftv. 31. § (2) A felsıoktatási intézmény megállapodhat különösen
a) a Magyar Tudományos Akadémiával, annak intézményeivel és más
kutatóinté-zetekkel közös kutatási, képzési feladatok ellátására,
6.2.1. A felsıoktatási intézmény és a kutatóintézet együttmőködése mind a
doktori képzésre, mind a kutatásra kiterjedhet, azzal, hogy a doktori
fokozatot minden esetben a felsıoktatási intézmény ítéli oda és adja ki.
6.2. Hazai felsıoktatási intézmények (egyetemek, fıiskolák) együttmőködése
Ftv. 31. § (2) A felsıoktatási intézmény megállapodhat különösen
b) másik felsıoktatási intézménnyel közös képzésre és közös oklevél kiadására,
6.2.1. Felsıoktatási intézmények akkor létesíthetnek közös doktori iskolát, ha
külön-külön is megfelelnek az adott tudományágban a doktori iskola
létesítési feltételeinek. A közös doktori oklevelet mindkét egyetem rektora és doktori tanácsának elnöke aláírja.
6.3. Hazai és külföldi felsıoktatási intézmények együttmőködése
Ftv 117. § (4) Magyar felsıoktatási intézmény külföldi felsıoktatási intézménnyel a következı feltételek együttes fennállása esetén folytathat magyar
vagy külföldi, illetve közös oklevél kiállításához vezetı közös képzést:
a) a felsıoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására,
b) a képzés megszervezésében az érintett felsıoktatási intézmények megállapodtak,
c) az érintett felsıoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsıoktatási intézménynek minısülnek,
d) a kiállított oklevél az érintett országok belsı joga szerint felsıoktatásban
kiállított oklevélnek minısül,
e) a megállapodásból egyértelmően kiderül, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek
felel meg a közös képzés.
6.3.1. Hazai és külföldi egyetem akkor létesíthet írásos megállapodása alapján
közös doktori iskolát, és ítélhet oda közösen doktori fokozatot (joint
degree), ha a hazai egyetem – a MAB szakértıi véleménye alapján – önállóan is megfelel a jelen követelményeknek, és a külföldi intézmény is önál-
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lóan jogosult országában doktori fokozat odaítélésére. A közösen kiállított
doktori oklevelet mindkét intézmény saját szabályai szerint jegyzi.
6.4. Együttmőködések általában – így a doktori képzés tekintetében is.
Ftv. 31. § (1) A felsıoktatási intézmény az alapító okiratában meghatározott
feladatok ellátása céljából együttmőködési megállapodást köthet bármely, a
feladatai ellátásában érdekelt hazai vagy külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel. Az együttmőködési megállapodást írásba kell foglalni. Az
együttmőködés irányulhat különösen: képzési programok vagy más programok, tantervek kidolgozására, képzés, gyakorlati képzés megszervezésére, a
tanulmányok beszámítására, pályázatok kidolgozására, lebonyolítására, kutatási és fejlesztési feladatok megoldására.
6.4.1. Minden együttmőködési forma esetén a kérelemhez csatolni kell az erre
vonatkozó részletes írásos megállapodást is.
7.

DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE, AKKREDITÁLÁSA

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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A MAB a doktori ügyek intézésére „doktori iskolákat véleményezı bizottságot” (röviden doktori bizottságot) hoz létre.
A kérelmeket a MAB a doktori bizottsága által javasolt és felkért szakértık
véleményének figyelembevételével értékeli. Szakértıként külföldi tudóst is
fel lehet kérni. A külföldi szakértı felkérésében a MAB külföldi tanácsadói
mőködhetnek közre.
A doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelemrıl, a doktori bizottság javaslata alapján, a MAB plénuma – határozat formájában – ad szakértıi
véleményt, amely lehet támogató (= elıakkreditáció) vagy nem támogató.
Akkreditáció esetén az intézmény szenátusa dönt a doktori iskola létesítésérıl.
Ha az intézmény nem ért egyet a MAB nem támogató szakértıi véleményében foglaltakkal, akkor az Ftv 106. §. (3) bekezdése alapján az oktatási és
kulturális miniszter-nél felülvizsgálati eljárást kezdeményezhet.
A doktori iskola létesítésérıl szóló MAB szakértıi vélemény tartalmazza a
felsıoktatási intézmény nevét, a doktori iskola tudományterületét/teit, tudományágát/ágait, (ha van, kutatási területét), vezetıjének nevét, beosztását és tudományos minısítését, az akkredi-táció idıpontját. A vélemény határidıre teljesítendı feladatokat is megjelölhet.
A MAB szakértıi véleménye csak a teljes idejő csoportos képzésre és egyéni felkészülık fogadására szól. Egyéb oktatási formák – pl. távoktatás –
bevezetését külön eljárásban vizsgálja meg.
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DOKTORI ISKOLÁK MŐKÖDÉSE

8.

8.1. Az akkreditált doktori iskola mőködését – a doktori képzést és a doktori fokozatszerzést – az Ftv, kormányrendelet, az intézmény doktori szabályzata és a
doktori iskola saját mőködési rendje szabályozza. A MAB a mőködés tekintetében a létesítéshez elıírt akkreditációs követelmények formájában és a következı, minıségellenırzési fejezetben fogalmazza meg a mőködéssel kapcsolatos „mérlegelési követelményeit”.
8.2. A doktori iskola – a MAB honlapján (www.mab.hu) közétett szempontrendszert figyelembe vevı – hiteles, az iskolát érintı történések függvényében
szükség szerint, de legalább havonta frissített honlapot mőködtet. A doktori
iskola honlapja az intézmény honlapjáról elérhetı kell legyen.
DOKTORI ISKOLÁK MŐKÖDÉSÉNEK MINİSÉGELLENİRZÉSE

9.

9.1. Az intézmény feladata
9.1.1. A felsıoktatási intézmény doktori tanácsa kialakítja a doktori képzés és a
fokozatszerzés minıségbiztosításának elveit és módszereit. Ennek alapján
folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori iskolák mőködését. Munkájához
felhasználja a doktoranduszok, a doktorjelöltek és a közelmúltban fokozatot szerzettek és a doktori fokozatot szerzık munkáltatóinak véleményét is,
szükség esetén külsı szakértıt kér fel.
9.1.2. Az intézményi vagy a párhuzamos akkreditáció során – vagy a doktori tanács felszólítására – a doktori iskola önértékelést készít. Szempontjai azonosak az akkreditációéval, kiegészítve a mőködés általános elemzésével,
számszerősített eredményeivel, az iskola erısségeivel, hiányosságaival, lehetıségeivel és feltételeivel.
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság feladatai
9.1.2. A MAB a mőködı doktori iskolák minıséghitelesítését is a jelen állásfoglalásban lefektetett követelmények alapján végzi.
9.1.2. A MAB a rendszeres (nyolcévenkénti) intézményi akkreditáció, illetve a
képzések párhuzamos akkreditációja keretében vagy jogszabályi intézkedés
alapján megvizsgálja és értékeli a doktori iskolák mőködését is.
9.2.3. A MAB a párhuzamos akkreditáció során „Kiválósági hely” címet adományozhat a címre a MAB honlapján közzétett szempontrendszer alapján arra
pályázó doktori iskoláknak.

9.2.

10.

DOKTORI ISKOLÁK MŐKÖDÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSE

10.1. Az intézmény kezdeményezése
10.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a
fenntartónak a doktori iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi,
hallgatói), mesterképzési, tárgyi, pénzügyi feltételek változása ezt szük97
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10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

ségessé teszi. A megszüntetı döntésrıl a szenátus a MAB-ot haladéktalanul értesíti.
A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, összevonását, szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi feltételei lényegesen megváltoznak.
Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva – szakértıi vélemény kérésével – MAB-nak megküldheti.
A MAB szakértık és az illetékes (szak)bizottság(ok) bevonásával a javaslatot megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az
indokolt állásfoglalást – szakértıi véleményként – közli a rektorral
A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti
meg.

10.2. A MAB kezdeményezése
10.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a párhuzamos akkreditáció, akár a
folyamatos ellenırzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola mőködésében a minıséget veszélyeztetı jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát és felkéri ıt azok kijavítására. A MAB által jelzett problémákról a rektor köteles tájékoztatni az
érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre jelentkezetteket is.
10.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek
olyan alapvetı romlását tapasztalja, ami az elızı pont alatti eljárásnál
szigorúbb intézkedéseket igényel, akkor közbülsı akkreditációs eljárást folytat le, melynek elindításához a doktori iskola önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsıoktatási intézmény doktori tanácsa véleményezi.
10.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba – indokolt esetben – külföldi szakértıt is fel kell kérni.
10.2.4. A látogató bizottság jelentést készít, amelynek alapján a MAB plénuma
megerısíti (esetleg határozott idıre és feltételekkel), vagy visszavonja
az akkreditációt. Ha visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra hozataláról és a kormányrendelet 7. § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori iskola megszüntetését a rektornál, illetve a fenntartónál.
10.3. Doktori iskola megszüntetésének következményei
10.3.1. Ha a MAB a 10.2 pontban leírtak alapján visszavonja a doktori iskola
akkreditációját, akkor a felsıoktatási intézmény a doktori iskola tudományágában – amennyiben e tudományágban az intézményben másik
doktori iskola nem mőködik – elveszti a jogosultságát
a) doktori képzésre,
b) PhD, illetve DLA fokozat adásá-ra,
c) habilitációs eljárás lefolytatásá-ra, valamint,
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d) külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.
10.3.2. A doktori iskola akkreditációjának visszavonásáról szóló MAB határozatban rendelkezni kell
a) a hatályba lépés idıpontjáról;
b) a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejérıl;
c) az abszolutórium megszerzéséig még nem jutott doktoran-duszok
tanulmányai továbbfolytatásának módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
d) az abszolutóriummal rendelkezıknek, ill. a doktorjelölteknek a
doktori fokozat odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
10.3.3 A szükséges pénzügyi rendelkezéseket (kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) – a befogadó intézmény kérésére – a doktori képzés finanszírozásának sajátosságaira tekintettel a miniszter hozza meg.
11.
AKTUÁLIS FELADATOK
A kormányrendelet és a jelen MAB állásfoglalás alapján:
11.1. A felsıoktatási intézmény a kormányrendelet értelmében átalakítja doktori

szabályzatát és azt írott és elektronikus formában véleményezésre 2007.
június 30-ig megküldi a MAB-nak. A MAB szeptember 30-ig kiadja szakértıi véleményét a szabályzatról.
11.2. Az intézmény felülvizsgálja doktori képzési rendszerét, doktori iskoláit és

2008. június 30-ig szóló intézkedési tervet készít azon feladatokra, amelyek
a doktori iskolák intézményen belüli mőködésének átalakításához, a törzstagokra vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükségesek – egyrészt saját
képzésfejlesztési terve, másrészt az elıírásoknak való megfelelés érdekében. Az intézkedési tervet írott és elektronikus formában 2007. szeptember
30-ig megküldi a MAB-nak. [A MAB javaslata: amennyiben az intézkedési
terv szerint 2009. szeptember 1-ig nem biztosítható valamely doktori iskola
megfeleltetése a követelményeknek, úgy oda 2008-ban doktorandusz már
nem vehetı fel.]
11.3. Az intézmény meghatalmazott képviselıje – 2007. szeptember 30-ig feltölti

a MAB honlapján rendszeresített adatbázisban az intézmény minden doktori iskolájára vonatkozó adatokat, s megadja a doktori iskolák honlapjának elérhetıségét. A MAB az intézkedési terv és ezen adatok alapján kezdi
el a doktori iskolák mőködésének rendszeres értékelését.
11.4. Az intézmény – az 1.2. pontban leírt intézkedési tervnek megfelelıen –

2008. június 30-ig benyújtja az(oka)t a mesterszak indítási kérelme(ke)t,
amely mesterszako(ko)n folyó képzés(ek)re az adott tudományágban a doktori iskola mőködését a törvény értelmében alapozza. A 2009/2010. tanévre
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felvételt csak akkreditált mesterszak(ok)ra épülı doktori iskola hirdethet
meg.
11.5. A MAB új doktori iskola létesítésére vonatkozó kérelmet 2007. május 1-tıl

a jelen állásfoglalásnak megfelelı formában és feltételekkel véleményez.
1. sz. melléklet
A tudományágak és képzési ágak megfeleltetése doktori iskolák létesítése
céljából
TUDOMÁNYÁG
(MAB állásfoglalás)
agrármőszaki tudományok
erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
élelmiszertudományok
növénytermesztési és kertészeti tudományok
állattenyésztési tudományok
állatorvosi tudományok
regionális tudományok
irodalomtudományok
nyelvtudományok
pszichológiai tudományok
neveléstudományok
filozófiai tudományok
mővészet- és mővelıdéstörténeti tudományok
vallástudományok
média-és kommunikációs tudományok
történelemtudományok
néprajz- és kulturális antropológia
politikatudományok
szociológiai tudományok
állam- és jogtudományok
közgazdaságtudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
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KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)
(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet)
agrármőszaki
erdımérnöki
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki
élelmiszer- és kertészmérnöki
mezıgazdasági
állatorvos
gazdasági, vidékfejl. és informatikus agrármérnöki
magyar; modern; ókori és keleti filológia
drámakultúra
magyar; modern; ókori és keleti filológia
pszichológia
pedagógia

szabad bölcsészet

történelem
politikatudomány
szociális képzések; társadalomismeret
igazgatási; jogász
közgazdasági
üzleti (gazdálkodási), menedzser szakok
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TUDOMÁNYÁG
(MAB állásfoglalás)
katonai mőszaki tudományok
hadtudományok
informatikai tudományok
anyagtudományok és technológiák
vegyészmérnöki tudományok
építımérnöki tudományok
építészmérnöki tudományok
gépészeti tudományok
közlekedéstudományok
villamosmérnöki tudományok
egészségtudományok
elméleti orvostudományok
klinikai orvostudományok
gyógyszertudományok
sporttudományok
biológiai tudományok
fizikai tudományok
kémiai tudományok
földtudományok
környezettudományok
matematika- és számítástudományok

KÉPZÉSI ÁG (mesterképzések)
(289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet)
védelmi; katonai
had-és biztonságtechnikai mérnöki
védelmi; katonai
had- és biztonságtechnikai mérnöki
informatikai
anyag-, fa-és könnyőipari mérnök
bio-, környezet-és vegyészmérnöki
építımérnöki és mőszaki földtudományi
építészmérnök, építészet
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki, ipari termék-és formatervezı mérnöki
villamos-és energetikai mérnöki
egészségtudományi, testkultúra
orvos; fogorvos
gyógyszerész
sport; testkultúra
élı természettudomány
élettelen természettudomány

föld- és földrajztudományok
környezettudomány, természetismeret
matematika tudomány
építımővészet, építészet
iparmővészet
képzımővészet
mővészetek
(építı-, ipar-, képzı-, színház-, film- és színházmővészet
video-, zene-, táncmővészet, multimé- film-és videomővészet
dia)
zenemővészet
táncmővészet
multimédia
hittudományok
hitéleti képzések
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2. sz. melléklet
A doktori iskola létesítésének szakértıi véleményezéséhez a 33/2007. kormányrendelet alapján a MAB a következı adatokat és dokumentumokat kéri
1. A doktori iskola adatai és létesítésének dokumentumai:
Adatok:
a) Az intézmény neve, (ha releváns, érintett egysége), székhelye, postacíme
b) a DI tudományterületi (8), tudományági (45) (mővészeti ági) besorolása;
c) a DI kutatási területe (ha megnevezik) és névadója (ha van);
d) a kiadható doktori fokozat tudományágának megnevezése;
e) az intézményben oktatott akkreditált releváns mesterképzési szakok: „Doktori képzésre az a FO intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.”
f) a doktori iskola személyi feltételei:
• vezetıjének jelölt személy,
• a DI összes törzstagja, megjelölve a vezetı mellett azt a 6 törzstagot,
akiknél a törzstagi megfelelıségi eljárást a MAB feltétlenül lefolytatja;
• a DI elsı három évre javasolt témavezetıi,
• a DI további intézményi oktatói,
• meghívott hazai és külföldi oktatók, mővészek, kutatók.
Minden esetben név, születési év, tudományos fokozat, a fokozat tudományága, megszerzésének éve, munkahely(ek), beosztás, tömör tudományos vagy mővészeti önéletrajz, legfontosabb tudományos, mővészeti
eredményeinek, alkotásainak dokumentációja (publikációs jegyzéke).
Továbbá nyilatkozat a felkérés és témavezetés/oktatás vállalásáról 3+2 évre és arról, hogy csak ebben a DI-ben törzstag, továbbá hogy vagy az intézmény teljes munkaidejő oktatója, vagy kutatóintézet tudományos tanácsadója/kutatóprofesszora, vagy az intézmény professor emeritusa.
Dokumentumok:
g) a DI képzési terve (program, kurzusok, doktori témák stb.)
h) a DI nemzetközi kapcsolatai, amelyek a mőködésben figyelembe vehetık;
i) a DI minıségbiztosítási terve;
j) a DI mőködési szabályzata, benne felvételi eljárási rendje (pontozás, kiválasztás stb.)
k) az intézményi doktori tanács véleménye a DI létesítésérıl,
l) a DI honlapjának címe, nyilatkozat, hogy a doktori képzésrıl rendszeres tájékoztatást ad honlapon, a felvételi követelményeket évente a honlapon és a felsıoktatási intézményben szokásos módon is közzéteszi.
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2. Az intézményi dokumentumok sorában
a) A felsıoktatási intézmény – a DI létesítésében érintett kutatási területének –
fejlesztési koncepciója;
b) A felsıoktatási intézmény doktori szabályzata;
c) Együttmőködési megállapodás más intézménnyel a doktori képzésben (ha
van ilyen).
Intézményi akkreditációs eljárást érintı változások
2007/5/IX/2/1. sz. MAB határozat (07.04.27)
Módosítás az intézmények sorra kerülésének ütemezésében
A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemmel 2008. január 1-jétıl való integrációját tervezi. A már csak 2007. december 31-ig önálló fıiskola akkreditációs értékelésére nem a MAB ütemezés szerinti 2007/2008-as tanévben, hanem csak a PPKE-hoz integrálódást követıen kerül
sor. (A MAB ütemezése szerint a PPKE második akkreditációs értékelésére a
2009/2010-es tanévben került volna sor.)
A mesterszak létesítési és indítási beadványok véleményezésérıl
2007/6/VIII. sz. MAB határozat (07.06.01.)
A MAB 2007. június 1-i ülésén áttekintette a mesterszak létesítési és indítási beadványok egyidejő véleményezésének eddigi tapasztalatait. Ezek azt mutatják, hogy
számos esetben szükséges volt a szaklétesítési beadványok (KKK tervezetek) módosítására, a támogathatóság érdekében átdolgozásra. E módosítások következtében
a szaklétesítéssel párhuzamosan készült szakindítási beadványok eredeti formájukban már nem bírálhatók el, mert azokat a módosított KKK alapján újra kell tervezni. Így az együttes véleményezési folyamat nehézkessé, elhúzódóvá vált, s mind az
intézmények, mind a MAB számára indokolatlan és jelentıs többletmunkát okozott
és okoz.
A fenti tapasztalatok fényében a MAB 2007. július 9-tıl
a. Az egyidejőleg benyújtott szaklétesítési és szakindítási beadványok közül a
szakindításról csak abban az esetben adja ki egyidejőleg támogató szakértıi
véleményét, ha a szaklétesítési beadványban szereplı KKK tervezetet a plénum
a benyújtott formában és tartalommal támogatja.
b. Amennyiben a szaklétesítés értékelési eljárása során a MAB a támogathatóság
érdekében a benyújtónak módosításokat javasol, úgy értelemszerően kéri a
módosítások érvényesítését a szakindítási beadványban is. A benyújtó fogadókészsége esetén ennek eredménye lehet a szaklétesítés és a szakindítás egyidejő
támogatása.
c. Amennyiben a szaklétesítési eljáráshoz benyújtott KKK tervezetét, magát a
szaklétesítést a MAB szakvéleményében nem támogatja, akkor azt és a szakindítási beadványt is visszajuttatja az elıterjesztıhöz. Ilyen esetben az elıterjesztı új eljárást kezdeményezhet.
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Irányelvek a közös képzések véleményezéséhez
2007/7/II. sz. MAB határozat (07.06.29.) 2006/9/VIII. sz. határozat módosítása
Mivel egyre több magyar felsıoktatási intézmény kíván részt venni közös képzések
indításában nemzetközi vagy hazai együttmőködésben, a MAB szükségesnek látja
az ilyen képzések MAB általi véleményezésére vonatkozó irányelvek közzétételét, a
következık szerint.
1. A közös képzésekre vonatkozó szaklétesítések és szakindítások jogszabályi
háttere szempontjából különösen a 2005. CXXXIX. Felsıoktatási törvény
(Ftv.) 31. §-a és a 117. § (4) bekezdése, valamint a 289/2005 (XII.22.) korm.
rend. fontos.
2. Az Ftv. 117. § (4) bek. e) pontja szerint az érintett intézmények közös képzésre
irányuló megállapodásából egyértelmően ki kell derüljön, hogy melyik magyar
alap-, mesterképzés, doktori képzés (vagy szakirányú továbbképzés) képzési és
kimeneti követelményeinek (KKK) felel meg a közös képzés.
3. Ennek fényében a tervezett közös képzéső szak lehet:
a) Magyarországon már létesített és megjelent képzési és kimeneti követelményekkel (KKK) rendelkezı szak.
• Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben résztvevı
magyar intézmény(ek külön-külön) már rendelkezik/(nek) az adott szak
magyarországi indítására vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel,
akkor nem kell a MAB újabb szakvéleményét kérni a közös képzéső szak
indításához, arról a MAB-ot csak tájékoztatni kell.
• Ha a tervezett közös képzés a KKK-nak megfelel, s a képzésben résztvevı
magyar intézményeknek csak egyike rendelkezik az adott szak indítására
vonatkozó támogató MAB szakvéleménnyel, akkor szakindítási eljárást
kell kezdeményezni. Vonatkozik ez arra az esetre is, ha a közös képzést
külföldi intézménnyel közösen tervezik.
• Ha a szaknak van megjelent KKK-ja, de az érintett magyar intézmények
egyike sem rendelkezik az adott szak indítására vonatkozó támogató
MAB szakvéleménnyel, akkor szakindítási véleményezést kell kezdeményezni. (A szak adott intézménybeli nyilvántartásba vételét a MAB támogató szakvéleményének birtokában az Oktatási Hivatalnál kell kezdeményezni.)
b) Magyarországon még nem létesített, KKK-val még nem rendelkezı tervezett szak esetén az új szak létesítésére és indítására vonatkozó MAB szakvéleményt kell kérni, s a támogató MAB szakvélemény birtokában kezdeményezni kell a KKK közzétételét miniszteri rendeletben, illetve a szak
adott intézményre vonatkozó nyilvántartásba vételét. Új alapszak létesítésére az alapszakok rendszerének teljes körő felülvizsgálata után kerülhet
sor, s a szak létesítési beadványához mellékelni kell – többek között – az
MRK illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását. Új alapszak létesíté-
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4.

5.

se esetén a MAB vizsgálata arra is kiterjed, hogy az új szak és a már létezı
szak(irány)ok között megvan-e az elvárt szaktávolság.
A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel:
a) A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a
hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added
value”, szinergizmus), és az együttmőködés magasabb színvonalat, újfajta
képzést biztosít.
b) Olyan FO intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is
képes az adott képzés folytatására.
c) A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében kell legyen a követelményeknek megfelelı szakfelelıse.
d) A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követelmények vonatkozásában a MAB a közös képzést egészében, tehát az összes résztvevı intézményben rendelkezésre álló elemek együttes figyelembe vételével vizsgálja. A szakindítási beadványban a hazai és a külföldi elemeket is a közzétett MAB útmutatók szerint kell bemutatni.
e) A közös képzés elsısorban a hallgató mozgása, félév(ek)ben mért „vendéghallgatói” státusza révén valósulhat meg. Vendégoktatókkal a közös
képzés az elıírt kreditek lehetıleg minimum 25%-át elérı együttmőködést
jelentsen. A MAB nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok (tantervek, programok) révén folytatott „közös képzést” és az erre alapuló közös oklevelet.
A közös képzés belsı minıségbiztosítása szempontjából több megoldás lehetséges:
a) A közös képzésben résztvevı intézmények külön-külön gondoskodnak saját
képzési részük minıségének biztosításáról.
b) A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minıségét felügyelı bizottságot hoznak létre.
c) A konzorciumi partnerek 2-3 független (minıségbiztosítási) szakértıt kérnek fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés mőködését valamennyi
képzıhelyen.

2007/10/IX/d. sz. MAB határozat (07.17.07.)
A MAB korábbi, 2007/7/II. sz. határozatát (a 2006/9/VIII. sz. határozat módosítása) „Irányelvek a közös képzések véleményezéséhez” a szürke háttérrel jelzett kiegészítéssel jelen határozatában erısítette meg.
Összetett profilú közös képzés esetén a közös képzésben részt venni kívánó intézmény legalább a közös képzés egyik összetevıjét adó, saját profilja szerinti képzési
ágban képzés folytatására legyen alkalmas.

105

Akkreditáció Magyarországon 17

Akkreditációs útmutató és mellékletei
2007/8/II/2. Intézményakkreditációs útmutató
Elnöki elıszó
A MAB intézmény akkreditációs eljárásának második köre
Helyzetértékelés és teendık
1. A Felsıoktatási Törvény és a magyar felsıoktatás nagy horderejő átalakítása
során a MAB feladatai közül kiemelkedik:
• A kétciklusú képzés bevezetésébıl adódó minıségbiztosítás és -hitelesítés
szakmai hátterének és eljárásrendjének kialakítása;
• Az intézményi akkreditáció újabb körének lebonyolítása.
A két folyamat nem különíthetı el egymástól, hiszen a hagyományos szakok
ugyan jórészt megszőntek, vagy megszőnnek, de az új alapszakok és mesterszakok a meglévı intézményrendszer mőködési keretei között jöttek, illetve
jönnek létre, építve a korábbi képzések tartalmára, tapasztalataira, erıforrásaira. Az intézményi akkreditációt olyan formában kell végigvinni, hogy az értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, de egyben teremtse meg a kétciklusú képzésre való képesség vizsgálatának lehetıségét is, és vizsgálja a kétciklusú képzés
elsı idıszakának tapasztalatait. A második akkreditációs kör a képzés folyamatos átalakulása közben zajlik A MAB testülete a látogató bizottsági elnököket
nagyfokú rugalmassággal ruházza fel, az LB elnökök mozgástere és felelıssége
növekszik.
2. A MAB által már elindított párhuzamos akkreditáció rendszere megteremti annak lehetıségét, hogy elváljon egymástól az egyes képzési programok szakmai,
tartalmi elbírálása és az általános intézményi mőködésre, vezetés-szervezésre,
intézményi minıségbiztosításra koncentráló intézményi akkreditáció. A MAB a
párhuzamos akkreditációt a következı években kiterjeszti a felsıoktatás alapképzési és mesterképzési szakjainak, illetve a doktori iskoláinak egészére. Ez
idırendben és következményeiben tehát függetlenné válik az intézményi
akkreditációtól, és egyben biztosítja a magyar felsıoktatás képzési programonkénti minıségének folyamatos monitorozását, s az alap- és mesterszakok, illetve
a doktori iskolák esetén a Kiválósági Hely cím elnyerésének lehetıségét minden
képzési területen.
3. Az intézményi önértékelésben és a külsı értékelésben az európai miniszterek
által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum szakmailag is érvényesnek tekinthetı kiindulópont. („Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area”). A dokumentum és lényegi részeinek magyar fordítása a MAB honlapon elérhetı (a Szabályok menüpontban).
4. Az intézményi akkreditáció során a minıségpolitika meglétére és érvényesülésére, a minıségbiztosítási rendszernek az intézményi oktató-kutatómunka eredményességét, a felsıoktatás szereplıinek és a széles értelemben vett munkaerıpiacnak az elégedettségét szolgáló mőködésére érdemes fókuszálni, elıtérbe az
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intézményi felelısség kérdése kerül. A második akkreditációs kör már jelentıs
részben „metaértékelés”, azaz a kötelezıen kiépítendı minıségbiztosítási rendszer mőködésének megítélése alapján történı minıséghitelesítés. A MAB – a
nemzetközi ajánlásoknak megfelelıen – messzemenıkig tiszteletben tartja az
intézmények autonómiáját és öntevékenységét, nem írja elı egyes konkrét minıségbiztosítási megoldások (ISO, EFQM, TQM, más) mőködtetését. Ajánlást
tesz a felsıoktatás specifikumait figyelembe vevı akkreditációs jelentés elkészítését megalapozó, a folyamatos, évenként végrehajtott önértékelés (az önvizsgálaton, önfelmérésen, elemzésen alapuló jelentés) szempontrendszerére. (L.: 1.sz.
melléklet). Ez a szempontrendszer a fentebb említett bergeni ajánlások és irányelvek alapján készült.
A MAB tiszteletben tartja az intézmények sajátos minıségpolitikáját és minıségbiztosítási rendszerét. A minıségkultúra fejlesztését a késıbbiekben „jó
gyakorlatok” terjesztésével, közreadásával, az intézményértékelésre jogosult
ügynökségekkel, szervezetekkel kialakuló jó együttmőködéssel, kölcsönös tájékoztatással kívánja szolgálni.
Az önértékelési dokumentumokkal szembeni elvárás az áttekinthetıség, átláthatóság, az intézményi mőködés, a képzés eredményességének a hallgatói elégedettségben, a munkahelyi, munkapiaci beválásban való visszatükrözıdése bemutatása.
5. A képzési programok értékelésére a (párhuzamos) programakkreditáció keretében kerül sor. A bemeneti elemek (hagyományos kiindulópont) mellett határozottabban megjelennek itt a folyamatjellemzık (hallgatói követelményrendszer,
tanterv- és programfejlesztés, szakfelelısök munkája, az oktatói kompetenciafejlesztıi habitus, tehetséggondozás, esélyegyenlıség segítése, az értelmiségi
létre felkészítı kiegészítı szolgáltatások, oktató-hallgató arány és kapcsolat,
lemorzsolódás, intézményi érdemjegyek, stb.) és a kimeneti jellemzık (pl. hazai
és nemzetközi elhelyezkedés, alkalmazók visszajelzései, társadalmi beválás)
szerepe, valamint e három alapkomponens dinamikus egyensúlyának vizsgálata.
6. Az intézményakkreditáció során elıtérbe kerül az intézmények és a karok mőködésének rendszerszintő vizsgálata, hiszen ez mutatja meg, hogy mennyire képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, átalakítani képzéseiket a megfelelı minıségbiztosítás mellett.
A Bologna-folyamat fıbb elemeit (kredit rendszer kialakítása, életen át tartó tanulás, a képzés európai elemeinek erısítése, a hallgatók részvétele a kompetenciájukba tartozó döntésekben) is számon tartjuk a vizsgálat szempontjai közt.
7. Az integrációban érintett intézmények esetében az önértékelés terjedjen ki az
integrációs folyamat következményeinek elemzésére.
8. Az intézményakkreditációs folyamat az eddig alkalmazott modell szerves folytatásaként a következı alapelemekre épít:
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a) Az intézmény alapvetı és a minıségére vonatkozó, rendszeresen karbantartott adatainak nyilvános bemutatása (intézményi honlapon).
b) Az intézmény sajátosságainak és saját mőködési célkitőzéseinek megfelelı,
önálló elemzésre építı, a MAB által megadott kereteket tekintetbe vevı önértékelése. Ebbe beletartozik az érdekelt felek (hallgatók, oktatók, kutatók,
alkalmazottak, munkaerı-piaci és társadalmi szereplık) elégedettségének
megállapítása és ennek alapján a minıségfejlesztési programok meghatározása. A sikeres önértékelés készítéséhez az intézmény jól mőködı minıségbiztosítási rendszere ad megfelelı hátteret.
c) Helyszíni szakértıi látogatás (peer-review).
d) A rendelkezésre álló dokumentumok, információk és helyszíni látogatás
alapján készült, az Akkreditációs döntést és minıségjavítási tanácsokat is
tartalmazó, nyilvános értékelı jelentés (a MAB honlapján közzétéve).
e) A minıség javítására szolgáló intézkedések követése, a közbülsı, illetve felülvizsgálati eljárások lefolytatása.
9. Az alkalmazott módszereket illetıen a MAB tevékenységének irányultsága a
jövıben is kettıs lesz: akkreditáció és minıségértékelés. A MAB tehát küszöbszinteket állapít meg, s ehhez viszonyítja az intézményeket és karokat, valamint
a programokat (állásfoglalás: „igen” (akkreditált), „nem” (nem akkreditált)). A
küszöbszint felett pedig szövegesen értékel és a minıség javítására vonatkozó
tanácsokat fogalmaz meg. A hitelesítı és értékelı funkció mellett tehát a minıségjavítást célzó, segítı funkciót is gyakorolja. A jövıben azonban a hangsúly a
számonkérés felıl a minıségfejlesztés (értékelés) felé tolódik.
2007. október 5.
Bazsa György
a MAB elnöke

I. Az intézményi mőködés és a képzési programok minıséghitelesítése
A 2008/8/II/1. sz. határozattal elfogadott MAB koncepció.
Törvényi háttér:
108. § (1) Az ágazati minıségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minıségfejlesztési rendszer magában foglalja
a) az ágazati minıségpolitika elveit,
b) az intézménylétesítéssel és -mőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítést,
c) az intézményi minıségfejlesztési programokat.
(2) Az ágazati minıségpolitika ajánlást tartalmaz a felsıoktatás várható fejlesztési
irányaira, céljaira, az azok megvalósításához szükséges eszközökre, az intézményi minıségfejlesztési programok elkészítésére.
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(3) A felsıoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét
rendszeresen, nyolcévenként a MAB-nak értékelnie kell. Az értékelésnek ki
kell terjednie a képzés és tudományos kutatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minıségfejlesztési program megfelelıségére.
21. § (6) A felsıoktatási intézmény minıségfejlesztési programot készít. Az
intézményi minıségfejlesztési programban kell meghatározni a felsıoktatási intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségfejlesztési programban kell szabályozni
az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét. A felsıoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minıségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait az intézmény honlapján, továbbá a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza.
110. § Intézménymőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítés
(3) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság az intézménymőködéssel
kapcsolatos minıséghitelesítés keretében nyolcévenként munkaterve szerint
vizsgálja:
a) a képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotó tevékenység feltételeinek
meglétét1;
b) azt, hogy a felsıoktatási intézmény mely képzési, ill. tudományterületen,
képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel;
c) a felsıoktatási intézményben megfelelı módon mőködik-e az intézményi
minıségfejlesztési program
d) végrehajtották-e a minıségfejlesztéssel kapcsolatosan kidolgozott intézkedési tervben foglaltakat.
(7) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság a feladatainak ellátásához
szükséges intézményi dokumentumokat bekérheti, illetve a helyszínen megtekintheti azokat.

1

12. § (3) A felsıoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel,
ha – az alapító okiratában meghatározott feladatai figyelembe-vételével – a folyamatos mőködéséhez szükséges személyi feltételek, tárgyi és pénzügyi eszközök, valamint az intézményi dokumentumok rendelkezésére állnak.
4. § (1) oktatási alaptevékenység: alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, FSZ, szakirányú továbbképzés
147. § 13.: intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben elıírt szabályzatok,
programok, tervek, így a szervezeti és mőködési szabályzat, képzési program, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia.
16. § (1): Az alapító okiratban fel kell tüntetni azokat a képzési területeket, tudományterületeket,
mővészeti ágakat, képzési szinteket, amelyeken a felsıoktatási intézmény képzést folytat, illetve
folytathat, feltüntetve a székhelyen kívüli képzést is.)
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(4) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság kezdeményezheti az oktatási
miniszternél, hogy gyakorolja a 105. §-ban1 meghatározott jogkörét.
Az Ftv. a felsıoktatás minıségügyi tevékenységének kérdésében a következı szereposztást rögzíti:
• Kormányzat: ágazati minıségpolitika meghatározása
• MAB: minıséghitelesítés(=akkreditáció) és minıségértékelés(=minısítés)
• FOI-k: minıségfejlesztés
A MAB az Ftv. 108.-110. §-ban foglaltak alapján az összes felsıoktatási intézményre kiterjedıen, egységes elvek és eljárási szabályok alapján a képzés és a tudományos tevékenység minıségének hitelesítése és a minısítés elvégzése céljából
az intézménymőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítési feladatát két különbözı,
idıben párhuzamosan futó akkreditációs eljárásban végzi:
Intézményakkreditáció:
Az intézményi mőködés értékelése az intézményi menedzsment valamint a minıségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján.
Képzési programok akkreditációja (=programakkreditáció):
Egy-egy kiválasztott képzési területen / képzési ágban az egyes intézményekben
folyó képzések vizsgálata.
Egyházi intézmények esetében az intézmény- és programakkreditáció szétválasztása az alábbi megfontolás szerint történik:
• Ha az egyházi intézményben csak hitéleti képzés folyik, akkor nem válik szét
az intézmény- és programakkreditáció; a hitéleti képzések értékelését is az
intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni.
• Ha az egyházi intézményben a hitéleti képzésen túl világi képzés is folyik,
akkor a hitéleti képzések értékelését az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni, a világi képzéseik értékelésére az aktuális programakkreditáció keretében kerül sor.
Az alábbi táblázatos összefoglaló akkrreditációs eljárásonként az alapkérdésekre
adott válaszokat adja meg.

1

105. § (1) Az oktatási miniszter törvényességi ellenırzést gyakorol a nem állami felsıoktatási intézmények fenntartói tevékenysége felett
103. § (2) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság indítványára a miniszter a bíróságnál – a
105. §-ban meghatározottak szerint – kezdeményezi a felsıoktatási intézmény által megszervezett
vizsga eredményének, a kiállított bizonyítványnak, oklevélnek érvénytelenné nyilvánítását.
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I.1. Az INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ koncepcionális elemei
A vizsgálat tárgya Intézmény-, kari szintő vezetés, oktatás-, kutatásvezetés ésfejlesztés, minıségbiztosítás és-fejlesztés.
Az eljárás eredmé- Intézményre, annak karaira: A-20XX1 / NA, továbbá az innye
tézmény egészének, karainak minıségértékelése, benne külön
is a minıség fejlesztésére szolgáló ajánlásokkal.
Az akkreditáció
A MAB akkreditációs követelményrendszerében lefektetett
feltétele
akkreditációs minimum teljesítése. (Az Ftv. és a kormányrendeletek alapján a létesítési és mőködési elıírások teljesítése)
A minıségértéke- 1. Intézményi, kari szintő vezetés és szervezet
lés szempontjai
1.1. Az intézmény küldetése, jövıképe és stratégiája, az intézményfejlesztési koncepciók és tervek megalapozottsága, átláthatósága.
1.2. Az intézmény szervezete, mőködtetése, nyilvánossága
1.3. Humánerıforrás (oktató/kutató/alkalmazott) tervezés,
fejlesztés.
1.4. Az intézmény infrastrukturális feltételei, képzési kapacitása.
1.5. A mőködés pénzügyi, gazdálkodási feltételei.
1.6. Kompetencia és felelısségi körök megosztása.
1.7. Regionális funkció, hazai és nemzetközi kapcsolatok.
2. Oktatás-, kutatásvezetés és -fejlesztés
2.1. Oktatásszervezési koncepciók és tervek, azok megalapozottsága, idıtállósága. A képzési program folyamatmenedzselése.
2.2. Kutatási–fejlesztési–innovációs stratégia és gyakorlat.
2.3. Oktatás és kutatás koordinációja. Az oktatás, az oktatásfejlesztés, valamint a kutatás–fejlesztési (K+F+I)
munkák összhangja.
3. Minıségbiztosítás és -fejlesztés
(Az ESG alapján a MinBiz. által javasolt értékelési szempontok):
3.1. Minıségpolitika, -stratégia és eljárások a minıség biztosítására,
3.2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belsı értékelés
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelése
3.4. Az oktatói minıség biztosítása
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
3.6. Belsı információs rendszer
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.
1
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A MAB következetesen értékeli az „elıakkreditáció” vagy az
elızı akkreditáció során bemutatott adatok fennállását, ill.
értékállóságát. A mőködés minıségi elvárásainak való megfelelés mértéke az intézményi, kari mőködésre vonatkozó, ill. a
képzési programokra a többnyire szakmaspecifikusan meghatározott minıség- és teljesítménymutatók vizsgálata alapján.
(A MAB a minıség- és teljesítménymutatókra figyel, de leginkább csak olyan jelzéseknek tekinti azokat, amelyek rámutatnak erısségekre, illetve gyengeségekre.) Ehhez jó alapot nyújt
a CSWOT analízis.
Az intézmények a CSWOT analízis keretében megadják minıség- és teljesítménymutatóikat, és ezek fényében elemzik
mőködésüket.
Az intézmények a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító elemzést kell készítsenek úgy, hogy a külsı értékelıket ellássák
mindazokkal az információkkal, amelyek a külsı értékelés
elvégzéséhez szükségesek. Az önértékelés készítéséhez az
Akkreditációs útmutató II. Fejezete ad segítséget.
Az Ftv. 147. § 13. szerinti intézményi dokumentumok;
Intézményi honlap (Ftv. 6. § (3); 21. § (6)),
Minıségfejlesztési program
Az Önértékelés állításait alátámasztó adatok.
MAB ütemezés (2005/2/VI/3. Sz. MAB határozat). (A 2004ben kezdıdı második kör negyedik etap-ja indul 2007 ıszén.)
A MAB az intézménytıl független, minıségértékelésben
jártas, felkészült szakértıkbıl álló látogató bizottságot (LB)
kér fel a minıségértékelésre. Az LB felelıs a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Feladata, hogy ellenırizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak
képviselıivel; véleményt mondjon az értékelés alá vont területrıl; javaslatot tegyen annak akkreditációját illetıen és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. Az LB kiegészül
hallgatói képviselıkkel is.
Az LB valamikori, illetve jelenleg is aktív intézményi vezetıkbıl, valamint minıségügyi szakemberekbıl áll. Az LB
elnöke intézményi vezetésben gyakorlattal bíró vezetı oktató.
A vizsgált intézmény nagyságától függıen az LB 3 vagy 5
fıbıl áll.
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LB jelentés részei,
felépítése

1. Akkreditációs minısítési javaslat (Az intézmény
akkreditációs minısítése (A-20XX-ig / NA; Az akkreditációs
minısítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés).
2. Minıségértékelés. Az intézmény egészének, valamint a
karok egyenkénti minıségértékelése az értékelési szempontok,
valamint a minıség- és teljesítménymutatók alapján.
3. Minıségfejlesztési javasatok, ajánlások az intézmény számára.

I.2. A PROGRAMAKKREDITÁCIÓ koncepcionális elemei
A vizsgálat tárgya
A vizsgált képzési területen/képzési ágban az alapító okirat
szerint folytatott összes képzés (doktori iskolák is!), a képzések együttmőködése.
Az eljárás eredmé- Vizsgált intézményenként: minden képzésre A-20XX1 / NA,
nye
valamint a vizsgált képzési területre / ágra vonatkozó minıségértékelés, benne a vizsgált képzési terület / ág minıségfejlesztésére szolgáló ajánlásokkal.
Az akkreditáció
A MAB akkreditációs követelményrendszerében lefektetett
feltétele
akkreditációs minimum teljesítése. (Az Ftv. és a kormányrendeletek alapján a létesítési és mőködési elıírások teljesítése)
A minıségértékeA vizsgált képzési területen (ágban) folyó képzések vizsgálalés szempontjai
tának általános szempontjai, amelyek még speciális szakmai
szempontokkal egészülhetnek ki.
1. Tananyag tartalom (tananyag megújítás, korszerősítés,
tanterv-, tantárgyfejlesztés) – a szaklétesítési és indítási
dokumentumok fényében.
2. Személyi feltételek folyamatos biztosítottsága (oktatói
háttér, oktatói segédszemélyzet)
3. Infrastrukturális feltételek biztosítottsága (oktatóknak s
hallgatóknak egyaránt)
4. A hallgatók tudásának, készségeinek, ismereteinek mérése (számonkérés, vizsgarendszer, szakdolgozati rendszer, záróvizsgáztatás)
5. A teljes képzési folyamat koordinálása, szervezése
(kompetencia és felelıségi körök)
6. A teljes képzési folyamat minıségbiztosítása
7. Az adott képzési terület (ág)-hoz tartozó képzések (szakok, szakirányok) koordinációja és együttmőködése.
8. Hallgatói, munkatársi vélemények, elégedettség figyelembevétele
1

Az akkreditáció érvényességi ideje.

113

Akkreditáció Magyarországon 17

A differenciált
minıségértékelés
alapja

Minıség- és teljesítménymutatók
Önértékelés

Háttéranyagok

Az eljárásban
résztvevı intézmények kiválasztása

Külsı minıségértékelık (LB)

LB összetétele

114

9. Elhelyezkedési mutatók, pályakövetés
10. Minden tekintetben: a legutóbbi MAB véleményhez benyújtott elıterjesztésekben foglaltak folyamatos megléte.
A MAB következetesen értékeli az „elıakkreditáció” vagy az
elızı akkreditáció során bemutatott adatok fennállását, ill.
értékállóságát. A mőködés minıségi elvárásainak való megfelelés mértéke az intézményi, kari mőködésre vonatkozó, ill. a
képzési programokra a többnyire szakmaspecifikusan meghatározott minıség- és teljesítménymutatók vizsgálata alapján.
(A MAB a minıség- és teljesítménymutatókra figyel, de leginkább csak olyan jelzéseknek tekinti azokat, amelyek rámutatnak erısségekre, illetve gyengeségekre.) Ehhez jó alapot
nyújt a CSWOT analízis.
Általánosan érvényes mutatók + a szakmaspecifikus mutatók
A párhuzamos akkreditációhoz készült korábbi útmutatót a
megváltozott körülmények – többciklusú képzés, kétutas
akkreditáció, ESG érvényesítése – aktualizáljuk.
Az eredeti akkreditációs beadványok; Intézményi és releváns
részegységi honlapok; az Önértékelés állításait alátámasztó
adatok; A MAB képzési ági bizottsága által kért szakspecifikus adatok.
A vizsgált képzési terület (ág) kiválasztása a MAB kompetenciája. Egy menetben minden olyan intézmény részt vesz, mely
az adott területen alapító okirata szerint képzést folytat. (Eddig
vizsgált képzések: történelem, pszichológia, orvos, fogorvos,
gyógyszerész, jogász képzés.)
A MAB az intézménytıl független, minıségértékelésben
jártas, felkészült szakértıkbıl álló látogató bizottságot (LB)
kér fel a minıségértékelésre. Az LB felelıs a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Feladata, hogy ellenırizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak
képviselıivel; véleményt mondjon az értékelés alá vont területrıl; javaslatot tegyen annak akkreditációját illetıen és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. Az LB kiegészül
hallgatói képviselıkkel is.
A vizsgált képzési terület (ág) elismert szakemberei. Az LB
elnökére a MAB elnöke tesz javaslatot, a tagokra a MAB által
megbízott LB elnök. A vizsgálatra felkért LB tagjai közül
egy-egy intézménybe az LB elnöke által kijelölt, legalább 3
tagú „részbizottság” látogat.
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A) Összkép a képzési ág hazai helyzetérıl, értékelés, javaslatok.
B) Intézményenként:
1. A képzési terület (ág) általános értékelése.
2. Képzésenként (szakonként)
a. a képzés akkreditációs javaslata (A – 20XX1 / NA)
és indoklása
b. a képzés minıségértékelése az értékelési szempontok
valamint a minıség- és teljesítménymutatók alapján.
3. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások.

II. Az intézményakkreditáció minıségértékelési szempontjai
A MAB akkreditációs eljárásának középpontjában egy tervszerően végrehajtott
belsı értékelési folyamatként a hatékony önértékelés áll. Önértékelési módszerként
a CSWOT2 analízist javasolja a MAB. Ez a módszer különösképpen alkalmas arra,
hogy az intézmények a helyi sajátosságokat úgy mutassák be, hogy azok okait is
kifejtsék; hogy az esetleges gyengeségek mögötti tényezıket feltárják, hogy a meglevı gyengeségeket kiküszöböljék és erısségeiket továbbfejlesszék.
A MAB minıségértékelést végzı szakértıi számára az a minıségértékelési szempontrendszer kíván segítségül szolgálni, amely szempontrendszert a MAB plénuma
a szervezett minıségbiztosítás megalapozásához, az intézmények belsı minıségbiztosítási rendszerének kiépítéséhez, a szervezett belsı értékelések (önértékelések)
készítéséhez javaslatként kínál. Az alábbi fejezetek a minıségértékelés egy lehetséges szempontrendszerét tartalmazzák. A II.1 és a II.2. fejezetben felsorolt szempontokat az önértékelés készítésében elsısorban az intézmény, illetve a kar vezetése számára ajánljuk, (nem elıírjuk!) hiszen ahhoz, hogy a MAB képet kapjon az
egész intézmény mőködésérıl, szükséges azt is látni, hogy az intézmény (kar) vezetése hogyan ítéli meg az általuk vezetett egység tevékenységét. A II.1., ill. II.2.
pontokban leírt szempontok mérlegelésével az intézmény (kar) vezetése állítsa
össze intézmény (kar) önértékelését. Kérjük, hogy az önértékelésükben szereplı
állításaikat alátámasztó adatokat, adatsorokat is adjanak meg. A hallgatói, illetve
oktatói állományra vonatkozó adatok az OKM számára legutóbb készített statisztika jelentésben is megadottak legyenek.
A II.3. fejezet a MAB minıségfejlesztési bizottságának az ESG alapján készített
részletes szempontrendszere. Az e fejezetben foglaltak az intézmény minıségfejlesztési ügyek koordinálásával megbízott felelısei számára kívánnak segítséget
nyújtani az önértékelésük összeállításához, melyet természetesen az intézményi
(kari) vezetéssel összhangban célszerő elkészíteni.
1
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II.1. Intézményi, kari szintő vezetés és szervezet
Az intézmény döntési rendszere (személyi, oktatási, adminisztratív, pénzügyi döntések)
• Kik, hol, milyen döntéseket hoznak?
• Milyen a döntéselıkészítés mechanizmusa?
• Milyen a döntések hatékonysága? Milyen az ellenırzés és értékelés rendszere?
• A stratégiai döntések hogyan függnek össze az intézmények távlati tervével?
• Milyen konfkliktusokat oldanak meg és milyeneket okoznak a döntések?
• A döntések milyen hatással vannak az oktatás és a diploma minıségére?
• Hogyan képes az intézmény korábbi döntéseit módosítani és milyen okból teszi
azt?
• Milyenek a döntéshozás feltételei (információ, elıkészítés, munkamegosztás,
együttmőködés, döntést hozó testületek, stb.)?
A források felosztásának rendszere
• Milyen elvek szerint osztja el az intézmény a többletforrásokat?
• Milyenek és indokoltak-e az intézményben kialakult forráselosztási arányok?
• Szükséges új tevékenységre honnan biztosít az intézmény forrást?
A személyi kiválasztás rendszere (milyen körbıl, milyen mechanizmussal, milyen
sikerrel?)
• Az oktatók kiválasztása (tanársegédek, adjunktusok, docensek, tanárok, óraadók, oktatási segédszemélyzet, ideiglenes külsık (helyettesítık, külföldiek,
stb.), hallgatók bevonása)
• Az oktatók munkájának értékelése és elismerése (az intézmény különbözı
szintjein, testületek, ill. vezetık által)
• Az elıléptetések rendszere, az oktatói karrier feltételei.
• Az alkalmatlanság megállapításának módszere és következményei
• A hallgatók véleményének figyelembevétele, ennek módszere
Az intézmény külsı kapcsolatainak rendszere (formális, személyes, intézményes,
munkakapcsolat)
• A város, a régió más oktatási intézményeivel
• Az ország többi azonos profilú oktatási intézményeivel
• Az oktatás témájában kutató tudományos intézményekkel
• A város, a régió nem oktatási tudományos intézményeivel (kultúrális-, gazdasági- (termelı, kereskedelmi, bank, stb.), társadalmi (társaságok, szervezetek,
stb.) intézményekkel)
• Külföldi intézményekkel
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II.2. Oktatás-, kutatásvezetés és –fejlesztés
Az oktatás, a hallgató segítése oktatáson kívüli eszközökkel (személyes, szervezeti,
technikai, anyagi)
• Felvétel elıtti tájékoztatás koncepciója és rendszere
• Felvételi szelekció, alkalmasság, felvételi (át)irányítás
• Információ az intézményen belüli lehetıségekrıl
• Tanterven kívüli oktatási formák
• Informatikai, könyvtári infrastruktúra
• Az általános mőveltség terjesztésének egyéb formái
• Egyéb kulturális tevékenység (a hallgatókkal)
• Személyes tanácsadás (oktatási, egyéb)
• Diákjóléti intézmények (kollégiumi órák, sport, stb.)
A kutatás és az oktatás kapcsolata (szervezeti, egyéni, publikáció)
• Milyen mértékben kutatják azt, amit oktatnak?
• Oktatják-e azt, amit kutatnak?
• Hol, milyen mértékben segíti, ill. hátráltatja a kutatás az oktatást (technika,
hely, személyzet, idıbeosztás, stb.)?
• Az alkalmas hallgatók bevonása a kutatásba, esetleges visszaélések
• A kutatás szervezési és finanszírozási kérdései az oktatás szempontjából
A hallgatók részvétele, szerepe az intézmény mőködésében
• az intézmény döntési rendszerében,
• az oktatók kiválasztásában, értékelésében,
• az oktatási folyamat tartalmi alakításában,
• a saját tanulmányi irány kiválasztásában,
• a szemináriumok, szakdolgozatok témaválasztásában,
• a szakon kívüli oktatási tevékenységben,
• a hallgatók tájékoztatásában,
• a diákjóléti intézmények mőködtetésében.
Az intézmény adminisztrációja és infrastruktúrája hogyan segíti az oktatást? (tevékenység, hozzáférhetıség a szolgáltatásokhoz, gazdaságosság szintek)
• a pénzügyi-gazdasági adminisztráció,
• az ügyintézı apparátus,
• a könyvtár és hálózata,
• az informatikai infrastruktúra,
• épületek, telephelyek.
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Javaslatok az intézmény stratégiájának kialakítására (jelenleg, közeljövıben, távlatilag)
• A belsı minıségellenırzés feltételeinek megteremtése
• Szerkezeti változtatási elképzelések
• Profilmódosítási, bıvítési tervek
• Egyéb tervek a minıség és hatékonyság javítására
II.3. Minıségbiztosítás és -fejlesztés
(Az ESG alapján a minıségfejlesztési bizottság által javasolt értékelési szempontok):
Az önértékelés szempontjai
Az akkreditáció lebonyolításához az intézmény életét kritikusan bemutató, írásban
is elérhetı tömören összefoglalt önértékelésen alapuló akkreditációs beadványt
készít az intézmény. Az önértékelés célja az oktatás színvonalának, az intézmény
mőködésének megítélése, értékeinek megmutatása, problémainak feltárása, az intézményfejlesztés következı lépéseinek megtervezéséhez szükséges rendszerezett
információk összegyőjtése.
Fontos annak hangsúlyozása, hogy a felsıoktatási intézmény eredményességének
megítélésekor alapvetı a képzésben részesülı hallgatók nézıpontjának érvényesítése: miképp biztosítható, hogy a felsıoktatásban töltött idejüket optimálisan fordíthassák az értelmiségi létre, értelmiségi pályára készülésre, továbbá visszajelzések a munka, a gazdaság világából igazolják a képzés, a felkészülés eredményességét, a diplomák munkaerıpiaci relevanciáját.
A felsıoktatási intézmény mőködésének eredményessége társadalmi ügy. Ezért
különösen fontos az elemzések, értékelések érthetısége, átláthatósága. Fontos elv
továbbá, hogy az értékelések a tevékenységek, a mőködés, a szervezet javításának,
fejlesztésének kiindulópontjai, nem az egyes szereplık megítélésének eszközei. Az
értékelésben érintett szereplık emberi méltóságának tisztelete alapvetı.
Az akkreditációs jelentést az európai szinten megfogalmazott szempontok alapján
kérjük összeállítani. Természetesen az intézmény sajátosságai (összetettsége, léptéke, képzési profiljai, hallgatói rekrutációja, tradíciói, helyi-regionális-nemzetközi
beágyazottsága) mind-mind nemcsak lehetıvé teszik, de igénylik is az intézmény
általános mutatói mellett e specifikumok megjelenítését. Az értékelés eljárásait,
felhasználását illetıen ez az útmutató is az intézményi autonómiát, mint a felelısséggyakorlás legfontosabb feltételét hangsúlyozza.
Az intézményi önértékelésben és a külsı értékelésben az európai miniszterek által
2005-ben aláírt, s itthon is hozzáférhetı bergeni dokumentum kiindulópont és
meghatározó („Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area” – Alapelvek és Útmutatások az Európai Felsıoktatási
Térségben, a továbbiakban ESG vagy bergeni dokumentum).
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Ebbıl szövegszerően idézzük ajánlásul a bevezetı alapelveket:
• A felsıoktatási intézményeknek kell elsıdlegesen felelısséget vállalnia a nyújtott szolgáltatás színvonaláért és minıségbiztosításáért;
• Garanciát kell vállalni a társadalom érdekeinek figyelembevételére a felsıoktatással szemben támasztott követelmények és minıség megfogalmazásánál;
• Meg kell valósítani a képzési programok minıségének fejlesztését a felsıoktatás hallgatói és más érdekelt felei számára, az egész EFT –ben;
• Olyan hatékony és eredményes szervezeti struktúrákat kell mőködtetni, amelyekkel a képzési programok biztosíthatók és fenntarthatók;
• Fontos a minıségbiztosítási folyamatok átláthatósága és külsı értékelésének
biztosítása; Elı kell segíteni a minıségkultúra kialakulását és fejlıdését a felsıoktatási intézményekben;
• Ki kell fejleszteni a felsıoktatási intézményekben azokat a folyamatokat, amelyek segítségével megvalósítható az elszámoltathatóság, beleértve a köz-, és
magánpénzek felhasználását;
• A minıségbiztosítás alkalmazásának két, egymástól elválaszthatatlan célja: az
elszámoltathatóság és a fejlesztés megvalósítása.
• Az intézményeknek be kell tudni mutatniuk a minıségüket itthon és külföldön
egyaránt;
• A minıségbiztosítási folyamatok ne akadályozzák a sokféleséget és az innovációt.
Az ESG az alábbi területeken fogalmaz meg vizsgálati, értékelési szempontokat a
felsıoktatási intézmények számára:
1. Minıségpolitika, -stratégia és eljárások a minıség biztosítására,
2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
4. Az oktatói minıség biztosítása
5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
6. Belsı információs rendszer
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az intézményi önértékelésnek a fenti területek értékelése során célszerő kiemelten
foglalkozni azzal, hogy az intézmény a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott oktatási-kutatási, illetve további céljaihoz megfelelı erıforrásokat miképpen,
milyen hatékonysággal és hatással mőködteti, használja fel a céljai eléréséhez,
megvalósításához.
A MAB plénuma a szervezett belsı értékeléseken (önértékeléseken) alapuló
akkreditációs beadvány készítéséhez a bergeni dokumentum alapján készítette el
minıségértékelési szempontrendszerét, mely egyrészt útmutató az intézmények
számára az önértékelésük elkészítéséhez, másrészt a MAB minıségértékelést végzı szakértıi számára a külsı értékelés elvégzéséhez nyújt segítséget.
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A több karral rendelkezı intézmények esetén az adott szempont szerint az önértékelést azon a szinten kell elvégezni és a MAB külsı értékelése során vizsgálni,
ahol ez a kérdés önállóan értelmezhetı. Az értékelés és a vizsgálat szintjeit az
akkreditációs jelentésben minden esetben egyértelmően rögzíteni szükséges.
Az intézményi önértékelés tartalmazza a saját célokhoz viszonyított elemzéseket,
értékeléseket, fejlesztési terveket, nyomon követést, ennek értékelését lehetıvé
tévı adatokat, adatfeldolgozásokat, összehasonlító elemzéseket, valamint az eredményesség és hatékonyság mérésére szolgáló további módszereket, amelyek alapján a látogató bizottság is el tudja végezni a maga értékelését. Kiemelt figyelmet
célszerő fordítani az intézménynek a minıségpolitikája bemutatására (különös
tekintettel az intézménynek a hallgatók pályára, értelmiségi létre készítést és az
intézményben töltött idejének komfortját összhangban érvényesítı (hallgatóközpontú) szemléletének, sajátosságainak, gazdasági beágyazódásának, térségbeli szerepének, európai kapcsolatainak bemutatására, megvalósítására és fejlesztésére).
Azokat az adatokat, amelyeket a MAB az értékelés szempontjából fontosnak ítél,
akár áttekinthetı - folyamatosan, dinamikájában vezetett - táblázatokban is bemutathatja az intézmény. Az autonómia és az adaptivitás serkentése érdekében ezúttal
nem teszünk közzé mellékletben táblázati sémákat. Az elmúlt évek HEFOP programjai nyomán bıségesen születtek „jó gyakorlatok”, ezek terjedését készséggel
ösztönözzük.
Az alábbiakban az ESG egyes elemeinek leírása után kerülnek ismertetésre a MAB
által javasolt, ajánlott részletesebb önértékelési szempontok.
1. Minıségpolitika, -stratégia és eljárások a minıség biztosítására
ESG: Az intézmény rendelkezzen átfogó minıségpolitikával és ehhez kapcsolódó
eljárásokkal, melyek képzési programjainak és az intézmény által kiadott diplomáknak a minıségét garantálják. Emellett határozottan kötelezze el magát egy
olyan kultúra mellett, mely elismeri a minıség és a minıségbiztosítás fontosságát.
Ennek elérésére az intézmény dolgozzon ki és valósítson meg stratégiát a minıség
folyamatos javítása érdekében.
A stratégiának, minıségpolitikának és eljárásoknak legyen formális-hivatalos státusza, s e dokumentumok legyenek nyilvánosak. Tartalmazzák továbbá a hallgatók
és más érdekeltek szerepét.
Az intézményi célokat, az intézmény feladatainak eredményességét szolgáló minıségbiztosítási rendszer tartalmazza:
• az intézmény minıségpolitikáját, valamint az azt megvalósító intézményi és
erre épülı kari (egyéb szervezeti egységre érvényes) stratégiát és az adott
idıszakra vonatkozó programokat,
• az intézményen belüli viszonyt az oktatás, kutatás és egyéb funkciók között,
• az intézményi minıségbiztosítás szervezeti helyét a szervezeti hierarchiában,
vonatkozó feladat-, felelısség-, és hatásköröket,
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•
•
•

a tanszékek, iskolák, karok és más szervezeti egységek és egyének minıségbiztosítással kapcsolatos felelısségét,
a hallgatók bevonását a minıségbiztosításba,
a minıségpolitika, stratégia és a minıségfejlesztés megvalósulásának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának, valamint a szükséges beavatkozások módjait,

1.1 Vizsgálandó területek
a) Az intézmény/kar küldetése, jövıképe, értékrendje. Intézményi küldetésnyilatkozat, minıségpolitika (ennek ismertsége), minıségcélok meghatározása karokra, fıbb szervezeti egységekre. Minıségfejlesztéssel való foglalkozás. A vezetésnek a minıség és kiválóság melletti elkötelezettsége bizonyítékai. A minıségfejlesztés és a mőködés organikus egysége.
b) Az intézménnyel (vagy egységeivel, meghatározóan karaival) szemben támasztott jelenlegi és jövıbeli igények, elvárások ismertsége, a tájékoztatás
lépései, formái, szintjei. A stratégiaalkotásnál milyen információs háttérre, igényekre, elvárásokra- épít az intézmény? A stratégiaalkotás szervezeti keretei. A
stratégiaalkotáshoz és módosításhoz szükséges ismeret megszerzésének, feldolgozásának módszere. A stratégiaalkotás során alkalmazott módszerek. A stratégia
aktualizálásának gyakorisága. Stratégiatervezés, monitoring rendszerek elemzése,
partnerek, hasonló intézmények jó gyakorlatának ismerete, stratégiai akciók kidolgozása. Az intézményi és kari stratégia közötti kapcsolat, egymásra épültség. A
stratégia megvalósulásának értékelése, az értékelés alapján történı beavatkozások,
módosítások. A stratégiaalkotás, módosítás, magvalósulás, értékelés szabályozása.
A stratégiáról szóló kommunikáció módja (belsı elfogadtatás, az értékek közvetítése, az elvárások és orientációk megjelenítése, kezdeményezések felkarolása).
c) Az intézmény vezetési rendszere. A vezetés funkcionalitása, mőködési mód,
szabályozottság
d) Az intézményi stratégia megvalósításához illeszkedı minıségbiztosítási
rendszer kialakítása és mőködtetése. A minıségfejlesztési program megvalósítása, aktualizálása, fejlesztése, a minıségpolitika megvalósításának követési módja
Minıségfejlesztési projektek érvényesítése. A minıségbiztosítási rendszer mőködése mennyire válik a vezetési rendszer szerves részévé? Milyen adatgyőjtések és
elemzések alapján, milyen beavatkozások történnek?
e) Az intézmény, kar, esetleg más szervezeti egység minıségbiztosítási rendszerének szervezete. Minıségbiztosítási bizottságok és tevékenységük; minıségbiztosítás szervezete, személyi állománya; mőködése.
f) Az intézmény (egységei) mőködésének értékelése. A szervezetnek minıségi
változásokat biztosító irányítási rendszerének értékelése, vonatkozó intézkedések
rendje.
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g) A vezetés külsı, belsı kapcsolatainak kiterjedtsége, célszerősége, tartalma,
formái. A vezetık együttmőködése az intézményen belüli és kívüli partnerekkel. A
vezetés (vezetık) mennyire építik és mőködtetik a kapcsolatrendszerüket, képviselik az intézmény, kar érdekeit?
h) A munkatársak tevékenységének figyelemmel kísérése, motiváció, elismerés.
Az értékelést segítı lehetséges mutatók az 1. fejezethez:
Kérdıíves felmérések vonatkozó eredményei; önértékelés nyomán indított minıségfejlesztési projektek száma; belsı önértékelések tervszerősége, mértéke, gyakorisága és hatása; együttmőködési megállapodások száma; partnerekkel, pl. kutatási
szervezetekkel (kutatóközpontokkal) kialakított együttmőködések mértéke, terjedelme (közös programok, projektek; intézményen belüli közös képzések száma; az
oktatás/kutatás/egyéb funkciók fejlesztésére vonatkozó lépések, intézkedések tervszerősége, hatása és mértéke; a hallgatói/ munkatársi / munkaerıpiaci / végzett
hallgatói elvárásokat teljesítı lépések, intézkedések tervszerősége, hatása és mértéke minıségügyi képzésekben részt vettek száma, minıséggel kapcsolatos összejövetelek száma stb.
2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése.
ESG: Az intézmény szabályozza képzési programjainak jóváhagyását, rendszeres
átvizsgálását, és figyelemmel kisérését. Ennek keretében
 a program által elérni kívánt tanulmányi kimenetek (learning outcomes) meghatározása,
 a különbözı képzési formák megfelelı mőködtetésének biztosítása (székhelyen
kívüli, távoktatási képzések stb.),
 a hallgatók elırehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése,
 a programok rendszeres idıszakonkénti felülvizsgálata (külsı tagok bevonásával),
 rendszeres visszacsatolás kérése munkáltatóktól, munkaerıpiac képviselıitıl és
más szervezetektıl a képzésrıl és a végzett hallgatókról.
2.1 Képzési programok létesítésével, indításával kapcsolatos általános technikák jellemzıi
a) Az új képzési programok összhangja az egyetemi, kari stratégiával
- nemzetközi, hazai oktatási igények, tendenciák ismerete, tekintetbe vétele
- a programok indításához szükséges mértékadó (meghatározó) tudományágak reprezentációja, helyzete (valójában mire alapozottan lehet indítani
új szakokat)
- a programok tervezésével összefüggı lépések útja, felelısségi körök
- Programok összeállításának technikája (cél, kompetenciák, oktatás
módja - nappali, levelezı, stb., magyarnyelvő, idegen nyelvő).
- létesítésnél a képzési és kimeneti követelmények megfogalmazásának
mechanizmusa (cél, elızmények, tanulmányi területek, azok aránya, okta122
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c)

tói, infrastrukturális háttér minimális követelményei, a szak profilját döntı módon meghatározó tudományágak, ebbıl fakadó igények, követelmények)
- szakindításnál az akkreditálandó anyag összeállításának technikája (tanterv, tantárgy-tudományág kapcsolata, tantárgyfelelıs és mővelt tudományága kompatibilitás-mértéke, oktatói-tanári habitusa, az átoktatás
igénybevétele, a szakmaiságnak adott prioritás a „közvetlen munkaerımegırzési elv” érvényesítésével szemben.
A képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazott kompetenciák
fejlesztésének általános metodikája, technikája
- A képzési és kimeneti követelményben elıírt kompetenciák megszerzését
a szakok kurzusai (tantárgyai) miképp, mennyire biztosítják?
- Az egyes kompetenciák megszerzéséhez milyen elvek, módszerek alkalmazásával jutnak el? Mi a gyakorlatok, dolgozatok – diplomatervek, portfoliók, projektfeladatok szerepe, azok idıtartama, megoszlása? Milyen a
munkahelyek, gyakorlóhelyek, vállalatok, intézmények, szervezetek
megkeresésének technikája, mentorok, konzulensek kiválasztása?
- A végzettek által birtokolt kompetenciák a gyakorlati életben miképp és
mennyire hasznosulnak? Mi a visszajelzés megszerzésének technikája?
Mi a Záróvizsga Bizottság szerepe? A visszajelzések feldolgozása, a levonható következtetések, beavatkozások, felelısségi körök.
- A programok megvalósítását biztosító infrastruktúra tervezése, mőködtetése (az optimális kihasználtság figyelembevételével), és fejlesztése
(nyilvántartása, karbantartása, javítása).

2.2. Az oktatás eredményessége. A programok eredményességének követése,
értékelése. Az intézmény (karok, szervezeti egységek) ez irányú folyamatainak
módszeres megtervezése és menedzselése
a) Statisztikai adatok az intézmény (kar, szervezeti egység) által felügyelt szakoknál az elmúlt 5 évre vonatkozó tényadatokra támaszkodóan: Az új típusú
oktatás felfutása miatt, ha megfelelı adatok még nem állnak rendelkezésre,
akkor az elızményt felhasználva kell bemutatni a kért jellemzıket.
b) Az intézményben „futó” szakok összefoglaló adatai. A régi típusú képzésbıl
való átmenet az új típusú képzésbe, a tervezett új szakok indítása, az átállásból adódó többletterhelés, ennek megoldása, a szükséges humánerıforrás, illetve infrastruktúra, egyéb dologi feltétel rendelkezésre állása, a fejlesztésre
vonatkozó tervek megléte, realitása, garanciális elemei.
c) Az oktatás eredményessége a hallgatói teljesítmények tükrében. Vizsga-,
záróvizsgaeredmény-változás tendenciája. A szak hallgatói létszám alakulása, a hallgatók elırehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése.
d) Az oktatás, kutatás, egyéb funkciók fı folyamatainak szabályozása és fejlesztése valamint a szervezés szabályozottsága, e szabályozás ismertsége, folyamatos értékelése, betartása.
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e)
f)
g)

h)

i)

j)

Mőködést meghatározó dokumentációs rendszer (szabályzatok, rendeletek)
kezelése, ismertsége, korrekciójának rendje.
Kreditrendszer elemzése, mőködése. A kredit-tartalmak, a rendszer hatása a
képzési idıre, a képzési szakaszok egymásra épülése.
Elitképzés, tehetséggondozás. TDK-munka, helyi ill. országos, nemzetközi
konferenciák (koncertek, fellépések, kiállítások), cserekapcsolatok, idegen
nyelvő kurzusok, szakkollégiumok, az egyéni tanulás lehetıségének biztosítása, a kiemelkedı hallgatók támogatásának módja demonstrátori rendszer,
kutatásba, gyakorlati munkába, innovációba kapcsolás lehetıségei, PhDképzés, publikálási lehetıségek.
A támogatás, segítés módszerei, technikái, résztvevıi (az önsegítés, civil segítés, társadalmi segítés igénybevételének módjai, hatékonysága), tárgyi és
személyi feltételrendszer biztosítása. Esélyegyenlıség elısegítése, hátránykompenzáció.
A kutatás és fejlesztés eredményeinek megjelenítése az oktatásban. A kutatási eredmények miképp és mennyire jelennek meg a tananyagokban, oktatási eljárásokban?
A felnıttképzés rendszerének mőködése. A társadalmi igények beépítése a
programokba.

2.3. A felhasználói partnerek véleménye a szervezetrıl és teljesítményérıl
a) Rendszeres visszacsatolás munkáltatóktól, munkaerıpiaci és más szervezetektıl. A felhasználói szféra számbavétele, munkaerıpiaci visszajelzések, irányító hatóságokkal való együttmőködés, volt hallgatók, további társadalmi szereplık: önkormányzatok, kamarák, szakmai szervezetek azonosítása, az elégedettség mérésére szolgáló rendszer, ennek mőködtetése. Az elégedettségi
vizsgálatok eredményeinek elemzése, hasznosítása, beépítése a minıségfejlesztési projektekbe.
b) Partnerkapcsolatok menedzselése. A külsı tájékoztatás rendszere, kapcsolati
formák, kiadványok, pályázati tevékenység, partnerintézményekkel, tudományos szervezetekkel való kapcsolat, igényfelmérések, visszajelzések kezelése.
2.4. Hallgatói elégedettség mérése:
A hallgatók véleményezési rendszere, ennek kiterjedtsége, eredményeinek hasznosítása, a rendszer mőködtetése. A véleményezési rendszer javasolt fıbb elemei:
• Az oktatás színvonalával való elégedettség
▫ a tananyag korszerősége, érthetısége, hozzáférhetısége
▫ elıadások, gyakorlatok (szemináriumok) aránya
▫ oktatás szakmai-felsıoktatásdidaktikai igényessége
• Az egyéni fejlıdést befolyásoló tényezık
▫ konzultációs lehetıségek
▫ oktató-hallgató viszony
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•

•
•

▫ A vizsgarendszerrel, számonkéréssel kapcsolatos elégedettség
▫ A vizsgakövetelmények és tananyag összhangja
▫ a vizsga módjának választási lehetısége, vizsgarendszer rugalmassága
▫ vizsgáztató(k), a vizsga eredményének korrektsége, megalapozottsága
▫ képzéssel kapcsolatos elégedettség
▫ tantervi struktúra
▫ képzési célok
▫ órarendi lehetıségek
▫ tananyagok hozzáférhetısége
▫ szakmai gyakorlat
▫ intézményi bürokrácia hallgatóbarát mőködése
Hallgatói érdekképviselet, érdekérvényesítés szerepe
▫ hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra
▫ szociális-jóléti juttatások, szolgáltatások
▫ kulturális-közmővelıdési-szabadidıs-rekreációs-sportolási lehetıségek
Elhelyezkedési, munkaerıpiaci lehetıségek
Az intézmény reputációja
▫ végzettek a beválásról
▫ társadalmi ismertség
▫ sajtó- és médiamegjelenés

Az értékelést segítı lehetséges mutatók a 2. fejezethez:
kérdıíves felmérések eredményei; oktató/hallgató arány szakon/karon; órarendelemzések; az intézkedések eredményeképpen bekövetkezı változások száma; valóban elindított kurzusok száma; felvett és végzett hallgatók aránya; hallgatók aránya finanszírozási forma szerint; TDK tevékenység, egyéb bemutatók, koncertek,
kiállítások, fellépések stb. eredményei, szakkollégiumok száma, mőködésük folyamatossága; PhD képzésben résztvevık száma; PhD-fokozatot szerzettek száma;
PhD-hallgatók publikációinak száma; kutatási eredmények további hasznosulása,
egyéb hallgatói eredmények, hallgatóknak nyújtott szolgáltatások terjedelme, tartalma, öntevékeny hallgatói programok terjedelme, tartalma, gazdálkodási mutatók
stb.
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
ESG: A hallgatók (tanulmányi elırehaladásuk, teljesítményük, a képzési követelmények elérésének) értékelése elızetesen közzétett és következetesen, egységesen
alkalmazott kritériumok, szabályok és eljárások szerint történjék.
A vonatkozó irányelvek közül:
• a programban kitőzött és nyilvánosságra hozott célok és kimeneti eredmények elérését mérjék
• az értékelések feleljenek meg a céljuknak, ami lehet felmérı, formáló vagy
összegzı,
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•
•

•
•
•
•
•
a)

b)

legyen világos és közétett követelmény az osztályozásra,
olyan oktatók végezzék, akik értik az értékelésnek hallgatói fejlıdésben betöltött árnyalt szerepét, hogy a hallgató elérje a kívánt képzettség megszerzéséhez szükséges kompetenciákat,
ahol lehet, ne csak egy vizsgáztató értékítéletére támaszkodjanak,
vegyék figyelembe a vizsgaszabályzatok minden lehetséges következményét,
legyen világos szabályzata a hallgatók körében méltányosságból alkalmazott eljárásoknak,
biztosítsák, hogy az értékeléseket biztonságosan végezzék az intézmény
meghatározott eljárásai szerint,
pontosságukat adminisztratív ellenırzı vizsgálatok támasszák alá.
A tanulmányi és vizsgaszabályzatok és közzétett értékelési, vizsgáztatási,
követelmények megalkotási, illetve alkalmazási módja. A szabályzatok érthetısége, egyértelmősége, a mőködés biztonsága, a módosítások gyakorisága, a
szóbanforgó szabályzatoknak az intézmény többi szabályzatával való összhangja, panaszkezelési módok stb.
A tantárgyi követelmények nyilvánossága és a számonkérés követelményeinek egyértelmő megfogalmazása, e követelmények érvényesülése.

Az értékelést segítı lehetséges mutatók a 3. fejezethez:
Kérdıíves felmérések vonatkozó eredményei; felvett/leadott tárgyak aránya, vizsgák, javító-vizsgák, utóvizsgák száma, szigorlati osztályzatok megoszlása; a nyelvvizsga hiánya miatt ki nem adott diplomák száma; panaszkezelési eljárások mértéke és tartalma.
4. Az oktatás minıségének biztosítása
ESG: Az intézmény rendelkezzen belsı mechanizmusokkal az oktatás minıségének
biztosítására. A vonatkozó irányelvek közül:
• az oktatók rendelkezzenek a megfelelı szakmai és pedagógiai felkészültséggel
és tapasztalattal a tudás átadására, közvetítésére, a kompetenciák fejlesztésére
• az oktatók férjenek hozzá a saját teljesítményükre vonatkozó visszacsatolásokhoz,
• az intézmény biztosítson lehetıséget szakmai, illetve felsıoktatás-didaktikai
felkészültségük fejlesztésére, valamint bátorítsa felkészültségük önértékelését,
• tervszerő, az oktatási tevékenység eredményességével, mint prioritással számoló humánpolitikai stratégia érvényesüljön (rendszeres teljesítményértékelés
a munkatársi, illetve vezetıi körben, elırelépés ösztönzése, minıségi csere),
• rendelkezzék eszközökkel a nem megfelelı munkatársaknak az oktatási tevékenység alól való felmentés alkalmazására,
• emberierıforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatók-kutatók körében,
• emberierıforrás-tervezés, irányítás, fejlesztés az oktatást, kutatást segítı személyzet körében.
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4.1. Az intézmény emberi erıforrásainak tervezése, irányítása és továbbfejlesztése
a) A feladatok végzéséhez szükséges személyi állomány. A munkakörökre vonatkozó követelményrendszer (alkalmazása, teljesülése), az alkalmazottak
karrier életútja, munkakörök és az intézményi stratégia kapcsolata, teljesítményértékelési és minısítési rendszer. Munkaköri leírás megléte, teljessége;
karriertervek és teljesülése; minısítési rendszer mőködtetése.
b) Az utánpótlás tervezése a stratégiai céloknak megfelelıen, beleértve a fiatal
munkaerı felkészültség fejlesztésének és tapasztalatgyőjtésének elısegítését.
c) Integrált intézmények karainak kooperációja. A karok közötti lehetséges oktatási, kutatási együttmőködések kihasználásának mértéke. Oktatás hatékonyságának, minıségének javulása, a lehetséges együttmőködések kihasználása következtében, interdiszciplináris kutatási területek, közös kutatási
mőhelyek.
d) Kompetenciaalapú teljesítményértékelés, emberi erıforrás minısítés és fejlesztés. A feladatvégzéshez szükséges személyi állomány, munkatársak
szakmai felkészültsége, karriertervezés, személyzetfejlesztés. A teljesítmény-értékelési rendszer és kompetenciakövetelmények bemutatása. A
munkakörökre vonatkozó követelményrendszerhez kacsolódó értékelési
rendszer, karriertervek megléte, teljesülésének nyomon követése, motivációs
rendszer megléte.
4.2. Az oktatási tevékenység értékelése
a) Az oktatási tevékenység átfogó, egyben árnyalt értékelési rendszerének megléte, tartalma, terjedelme, forrásai, elfogadottsága.
b) vezetés (különbözı vezetıi szintek) értékelési rendszerének megléte; miképp
szolgálja e tevékenység az oktatás minıségének fejlesztését.
c) Az intézmény oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományági besorolása és tudományos minısítése. A szerzett minısítés, valamint a tudományági mőködés. Az oktatói habitus megállapítását szolgáló eljárások.
d) Az intézmény oktatóinak, tudományos munkatársainak az oktatásban betöltött szerepének vizsgálata. Az oktatók oktatási tevékenységei, a hallgatói
kompetenciafejlesztésben, az oktatásszervezésben, oktatásfejlesztésben, a
tantervek karbantartásában elfoglalt helyük. Pedagógiai, felsıoktatáspedagógiai szakmai tevékenységük, tananyagfejlesztés, taneszközfejlesztés,
„iskolateremtés”, vonatkozó publikációk.
e) Az intézmény oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei. Az alap-, alkalmazott kutatásban-fejlesztésben
betöltött szerepük, eredményei. A tudományos publikációk gazdagsága,
szintjei.
f) Az intézmény oktatóinak, tudományos munkatársainak szakmai-közéleti tevékenysége.
g) Az intézmény szakmai mőhelyei tevékenységeinek hazai, nemzetközi elis127
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h)

i)

j)
k)

mertsége, színvonala. Az intézmény szerepe a oktatási, tudományos, mővészeti és értelmiségi közéletben.
A kutatás-fejlesztési eredmények hasznosulása. A jelentısebb alapkutatási,
alkalmazott (rendelésre készült) kutatási (K+F) eredmények, szabadalmak,
oktatásba átvitt eredmények.
Oktatásfejlesztési eredmények (metodika, tananyagok, informatikai eszközök, e-learning, stb. használata). Az alkalmazott módszerek és azok hatékonysága, elterjedtsége.
Az intézményi/kari doktori iskola mőködtetése. Doktori iskola alapíthatóságának feltétele, doktori képzés megvalósulása, doktori eljárás lefolytatása.
Munkatársi elégedettség. Munkatársi véleményezési rendszer mőködtetése.
Munkával való elégedettség, a szervezettel való azonosulás. Munkatársak értékelésének rendszere, metodikája, kiterjedtsége, gyakorisága, felhasználása.
A teljesítményértékelés és az elégedettségmérés összefüggése.

Az értékelést segítı lehetséges mutatók a 4. fejezethez:
Kérdıíves felmérések vonatkozó eredményei; oktató/hallgató arány; a kar fı- és
nem fıfoglalkozású alkalmazottainak tudományágak szerinti csoportosításban,
képzettségi szint tudományos fokozat ill a megállapított oktatói habitus
(habilitáció) szerint, életkor szerinti megoszlása; óraszámok; elvárható/teljesített
publikáció; tananyag-, és taneszközfejlesztés, egyéb oktatási innováció, elvárható/teljesített forrásteremtés; kitüntetések száma; konferenciákon (egyéb szakmai
rendezvényeken, programokon, fellépéseken, kiállításon stb.) való részvételek száma, a minısített oktatók arányának változása, egyéni teljesítményértékelés jellemzıi; egyéni karriertervek száma; elıléptetések száma tanszékenként/karonként,
PhD/MTA doktora cím; doktoranduszok száma, elégedettségmérés-elemzések stb.
5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
ESG: Minden képzési program esetében álljanak rendelkezésre megfelelı eszközök
a tanulás támogatására, biztosítottak legyenek a hallgatók által elvárt hallgatói
szolgáltatások. A vonatkozó irányelvek közül:
• mind a fizikai, mind a szellemi- és humán szolgáltatásokat biztosítani kell,
• ezek kialakításakor vegyék figyelembe a hallgatói (vissza)jelzéseket,
• az intézmény rendszeresen vizsgálja felül és folyamatosan javítsa e szolgáltatások minıségét.
5.1. Intézményi szinten végzendı vizsgálatok, minısítések:
a) A hallgatói tanácsadás szerkezete, tartalma és mőködése. Támogató szolgálatok megléte (pl. tutori rendszer). Tantárgyfelvételi, tantervi tájékoztatás.
b) Intézményi könyvtári szolgáltatás. A szakirodalmi ellátottság szintje, az archív és kurrens hazai és nemzetközi szakirodalom hozzáférhetısége, a szakkönyvtár felszereltsége, ellátottsága, szolgáltatásainak komfortja, hagyomá-
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c)
d)
e)

f)

nyos és modern ismerethordozókhoz való hozzájutás lehetısége, tartóssága,
gyorsasága.
Idegen nyelvi képzés biztosítása. A képzés menete, színvonala,
Sportolási-rekreációs-egészségmegırzı-egészségfejlesztı lehetıségek biztosítása.
öntevékeny közmővelıdési lehetıségek biztosítása. Hallgatók, oktatók tudományos-ismeretterjesztı, öntevékeny mővészeti, diákközéleti stb. lehetıségek biztosítása.
Hallgatói szolgáltatások biztosítása.. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások
(kollégiumok, szociális-jóléti juttatások, külföldi tanulási lehetıségek, munkalehetıségek, stb.).

5.2. Az intézményi erıforrások kezelése (menedzselése)
a) Az oktatás hatékonyságát, eredményességét támogató folyamatok gazdagsága tervszerősége, szabályozottsága, költséghatékonysága. Kommunikáció,
intézményi marketing, beszerzés, beruházás, készletgazdálkodás, létesítménygazdálkodás, adminisztráció.
b) Oktatási infrastruktúra ellátottság és hozzáférhetıség. A termek (elıadótermek és szemináriumi termek), laborok, gyakorló iskolák, klinikák, tangazdaságok, mőhelyek, mőtermek, pályák, színpadok, oktatástechnikai szolgáltatás, öltözı stb. technikai felszereltsége, elérhetısége, kihasználtsága, alkalmassága. Berendezések, eszközök rendelkezésre állása.
c) Kutatási infrastruktúra ellátottság, kutatási szolgáltatások.
d) Az információ és a tudás menedzselése. A hallgatók ellátása a szükséges információkkal (teljesség, elérhetıség területén), valamint a mőködési/mőködtetési folyamatok informatikai ellátottsága. A szükségletek (teljesség és a hozzáférés) mértéke.
e) Vagyonelemek, technikai eszközök karbantartása, költséghatékony biztosítása, biztonsága, szellemi értékek védelme (szabadalom, szerzıi jog) stb.
Erıforrásgazdálkodás, átláthatósága, támogatja-e a stratégia megvalósulását?
Az intézményi infrastruktúra (épületek, terek, helyiségek, berendezések,
eszközök stb.) optimális kihasználásának szervezése, nyilvántartása, a fejlesztési igények kielégítéséhez kapcsolódó lépések tervezése. A gazdálkodás
tervszerősége, terhelés szabályozottsága, a fejlesztés erıforrásigényének tervezése, állagmegóvás, biztonságos, hatékony eszközmozgatás. A stratégia és
a minıségcélok megvalósításához szükséges infrastruktúra tervezése, megvalósítása, fenntartása és fejlesztése.
f) A rendelkezésre álló személyi kapacitás kihasználtsága. Oktatói, kutatói, segédszemélyzeti munkaterhek. A kapacitások kihasználása és kihasználtsága
a minıség szempontjából. Egy oktatóra jutó ellátandó órák száma, az egy
oktató által félévente oktatott és vizsgáztatott hallgatók száma, a tantermek,
elıadótermek, szemináriumi termek, egyéb szervezett terek (laborok, egyéb
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oktatási helyiségek, mőtermek, színpad, koncertterem stb.) kihasználtsága,
zsúfoltsága, tágassága.
g) Integrált intézmény esetén az önértékelés térjen ki arra, hogy az integráció
következtében miként valósul meg az intézményi erıforrások (szellemiek,
dologiak) hatékony felhasználása, mely pontokon érvényesül az integráció
megannyi elınye, hol vannak az integrációnak még kihasználatlan tartalékai,
mely területeken okoz gondot, zavart az integráció, miképp becsülik meg az
integrációs folyamat bevezetı-innovatív szakaszát.
Az értékelést segítı lehetséges mutatók az 5. fejezethez:
Kérdıíves felmérések vonatkozó eredményei; tantermek, elıadótermek, szemináriumi termek, egyéb szervezett terek ( laborok, egyéb oktatási helyiségek, mőtermek,
színpad, koncertterem stb.) száma, igénybevétele, kihasználtsága; oktatástechnikai
szolgáltatások száma; a szociális, rekreációs, kulturális infrastruktúra és használatának adatai, technikai felszereltség, elérhetıség; egyszerre fogadható hallgatók/összes hallgató aránya; tanácsadások, támogató rendszerek igénybevételének
adatai, oktatók hallgatói elérhetıségrıl szerzett tapasztalatok, oktatói terhelés
adatai.
6. Belsı információs rendszer
ESG: Az intézmény gondoskodjék a képzési programjainak (és egyéb tevékenységeinek) eredményes mőködtetését biztosító információk szisztematikus győjtésérıl,
elemzésérıl és felhasználásáról, információs csatornák eredményes mőködtetésérıl.
Az információk terjedjenek ki egyebek között:
• a hallgatók elırehaladására és teljesítményükre, az oktatás eredményességére
• a képzési programokkal, stb. való megelégedettségükre,
• a munkaerıpiaci alkalmazhatóságukra, tényleges alkalmazottsági arányra
• az oktatói teljesítményekre,
• az intézmény kulcsfontosságú eredményességmutatóira,
• más hazai és külföldi intézményekkel való összehasonlításokra.
6.1. Az intézmény kulcsfontosságú eredményeinek mutatói:
a) A szervezet kulcsfontosságú eredményei. A kiadott diplomák számának – és
értékeinek - változása, jelentısebb tudományos, oktatási, tudományos ismeretterjesztési és mővészeti eredmények. A munkába állás esélyei.
b) Tudományos publikációk statisztikai adatai (internetes és papíralapú - publikációk száma, szórása) tudományági bontásban.
c) TDK-n, egyéb, hasonló típusú versenyen, kiállításokon, fellépéseken, bemutatón résztvevı hallgatók száma és eredményei.
d) A doktori iskolák mőködési eredményei. Doktori iskola felvételi rendszere,
témavezetık kiválasztása. A doktori képzésben résztvevı hallgatók létszá-
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ma, abszolutóriumot szerzettek száma, doktori fokozatot szerzettek száma.
Hazai és nemzetközi kapcsolatok. Fokozatok megszerzéséhez szükséges idı,
e) Információ és tudásmenedzselés. Az alkalmazottak információellátottsága, a
hallgatók információkkal való ellátottságának mértéke, informatikai rendszer
kihasználtsága, mőködési folyamatok informatikai ellátottsága. Az intézmény belsı információs rendszerének mőködése.
f) Az intézmény gazdálkodásának eredményei. A források és felhasználások
tendenciái. Minıségbiztosításra fordított erıforrások. Külsı és belsı erıforrások változásának tendenciái (személyi költségek alakulása, dologi költségek alakulása, kari bevételek alakulása, infrastruktúra-fejlesztési / karbantartási ráfordítások).
Az értékelést segítı lehetséges mutatók a 6. fejezethez:
Kérdıíves felmérések vonatkozó eredményei; az elızı fejezetekben javasolt meghatározott mutatók másodelemzése; záróvizsga eredmények; pályára állók és pályaelhagyók aránya; oklevél minısítés megoszlása; kari bevételek; normatív bevételek; átoktatás elszámolása; külsı szakértıi szolgáltatási tevékenység; könyvtárállomány/hallgató; számítógépes állomány/hallgató; belsı információs rendszer
mőködésének adatai, hallgatói létszám változása, publikációs lista stb.
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
ESG: Nyilvános szerepük betöltéséhez az intézmények tájékoztatást kell adjanak az
általuk kínált programokról, ezek tervezett kimeneteirıl, az elérhetı végzettségekrıl, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról, és a
hallgatók számára kínált tanulási lehetıségekrıl. A közzétett információ tartalmazhatja továbbá a korábbi hallgatók észrevételeit és elhelyezkedésüket, valamint
a jelenlegi hallgatói kar irányultságát, pályaképét (profile).
a) Nyomtatott írásos anyagok. Tájékoztatók, bulletinek, (saját fejlesztéső) oktatási anyagok, eszközök.
b) Honlapok tartalma, szolgáltatásai, naprakészsége. A bemutatott anyagok tájékoztatást adnak az intézmény által kínált programokról, az elérhetı végzettségekrıl, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról, és a hallgatók számára kínált tanulási lehetıségekrıl, a kutatási területekrıl, azok eredményeirıl, az oktatók publikációs teljesítményérıl, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerérıl. Partnerektıl érkezı információk
elhelyezése.
c) Belsı- és külsı sajtó- és médiaközlemények rendszeressége, tartalma, attitődjei (belsı, helyi, országos médiumok).
d) A minıségfejlesztési tevékenység során keletkezett adatok, hallgatói elégedettségmérések eredményeinek publikálása. Életpálya követés, az intézmény
által alkalmazott pályakövetési rendszer.
Az értékelést segítı lehetséges mutatók a 7. fejezethez:
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A hallgatókhoz juttatott információs anyagok száma, terjedelme és ismertsége; a
partnerekhez juttatott információs anyagok száma, terjedelme és ismertsége; a
partnerektıl származó információs anyagok száma, terjedelme, tartalma és ismertsége; a honlap frissítési adatai; a honlap és a felhasználók közti elektronikus interakció adatai (letöltések, olvasottság). Saját és külsı publikációk száma, szerzıinek
megoszlása. Sajtóközleményekbıl követhetı társadalmi ismertség, elfogadottság.
*

*

*

JAVASLAT AZ INTÉZMÉNY ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER SKÁLÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Az elızıekben javasolt értékelési szempontok egységes megítéléséhez célszerő
intézményi szinten értékelési szempontrendszert és ehhez rendelt skálaértékeket
meghatározni. Ennek alapján minden kar az értékelés során egységes szempontok,
követelményrendszer/ek, sikerkritériumok alapján határozza meg a minısítést. A
minısítés az adott szemponthoz tartozó adatok, felmérések, esetleg szakértıi megítélés alapján történik. A minısítés után lehetıség nyílik a fejlesztendı területek
meghatározására, javító intézkedések bevezetésére.
Skála kialakításának lépései:
A javasolt alkalmazandó skála hatfokozatú értékelı rendszer. Minden egyes értékelési szemponthoz tartalmában más-más minısítési szint tartozik a hatfokozatú skálán. Ezt a besorolást minden értékelési szempontra érdemes elvégezni. (A MAB
fontosnak tartja jelezni, hogy a bemutatott skála voltaképpen rangsor-skálának
tekinthetı, miután az intervallumok egzakt meghatározását nem végzi el minden
intézmény, ezért az összehasonlíthatóság is meglehetısen korlátozott, ilyen méréstechnikai csapdáktól a MAB óvja az intézményeket.)
A minısítés, mely a megadott szempontok alapján a felmérés adatai, információi
figyelembe vételével történik, valamelyik kategóriába (0-5) sorolja a jellemzı állapotokat.
Egy általános példa a skála kialakítására
Az útmutató I.-V. fejezeteihez alkalmazható skála:
0
Az intézmény/kar nem hozott létre megfelelı intézkedéseket.
1
A megfelelı intézkedések betervezettek.
2
A megfelelı intézkedések tervezettek és megvalósítottak.
3
A megfelelı intézkedések tervezettek, megvalósítottak és ellenırzöttek.
4
A megfelelı intézkedések tervezettek, megvalósítottak, ellenırzöttek, valamint összehasonlító értékelések alapján továbbfejlesztettek.
5
A megfelelı intézkedések tervezettek, megvalósítottak, ellenırzöttek, valamint összehasonlító értékelések alapján továbbfejlesztettek, és szervezetbe
teljes mértékben integráltak.
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Az útmutató VI.- VII. fejezetéhez alkalmazható skála:
0
1
2
3
4
5

Nincs mért eredmény.
Az intézmény/kar méri kulcsfontosságú eredményeket. Az eredmények stagnálnak vagy negatív tendenciát mutatnak.
Az eredmények szerény fejlıdést mutatnak.
Az eredmények valós fejlıdést mutatnak.
Az intézmény/kar kiváló eredményeket ér el és az összevetés pozitív a saját
célokhoz képest.
Az intézmény/kar kiváló eredményeket ér el és az összevetés pozitív a saját
célokhoz mérten, valamint más szervezetekkel történı összehasonlító értékelések alapján is további pozitív eredményeket realizál.

Intézmény mőködésének akkreditációs követelményei
2007/8/II/3/1. Intézmény mőködésének akkreditációs követelményei
FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNY AKKREDITÁCIÓJÁNAK FELTÉTELEI
A felsıoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. tv. alapján:
FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNY AKKREDITÁLHATÓ, HA
1. Legalább egy képzési, illetve tudományterületen, több szakon az alábbi
pontok szerint választható képzési szerkezetben
a) alapképzést,
b) alap- és mesterképzést,
c) alap-, valamint mester- és doktori képzést,
d) mester- és doktori képzést
folytat.
2. Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral. (Állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.)
3. Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelı épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas
szervezettségő terekkel; elıadóterem, mőterem, szemináriumi helyiség, pálya, színpad, bemutatótér stb - , intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel – megfelelı hozzáférésekkel , laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, mőszerekkel, nyersanyagokkal és más eszközökkel, valamint
kollégiumi férıhelyekkel, sport és kulturális létesítményekkel, diákétkezési
lehetıségekkel, további szükséges szociális-ellátó eszközparkkal).
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FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYETEMKÉNT AKKREDITÁLHATÓ,

ha továbbá

4. legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint
5. legalább egy tudományterületen jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére,
6. a munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik.
Kar mőködésének akkreditációs követelményei
2007/8/II/3/2. Kar mőködésének akkreditációs követelményei
2007/8/II/3/3. Kar létesítésének akkreditációs követelményei
KAR AKKREDITÁCIÓJÁNAK FELTÉTELEI
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó
elıírásai alapján:
KAR AKKREDITÁLHATÓ, HA
1. A kar a különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés,
továbbá felsıfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) közül legalább kettıben szervez oktatást;
2. A felsıoktatási intézményben a kar alapképzéshez, illetve az alapító okiratban
meghatározott alaptevékenységhez igazodó strukturálódása folytán magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és a felsıoktatási intézmény más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretkörei-nek a kar jellegéhez
illeszkedı szervezeti egységeit és ez alapján biztosítja az intézményben a képzések közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezését;
3. A különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma a MAB vizsgálatot megelızı tanévben legalább kettıszáz (a nem teljes idejő képzések-ben
felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval kell figyelembe venni);
4. Az alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos
létszáma legalább nyolcvan fı;
5. A kar állományába kerülı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma
legalább negyven fı.
A MAB további akkreditációs elvárásai
Legyen az oktatott szakokhoz, azok számához, tudományági sajátosságaihoz igazodó oktatói, kutatói állomány, valamint az ennek megfelelı infrastruktúra.
Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak
a képzésért felelıs és a képzés adminisztrációját végzı gesztorkara.
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Fıiskolai kar akkreditálható, ha teljesíti az általános elvárásokban megfogalmazottakat.
Állami felsıoktatási intézményben bölcsész fıiskolai kar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, illetve filológia képzési ágak mindegyikén
legalább egy alapképzési szakon folyik képzés.
Egyetemi kar akkreditálható, ha teljesíti az általános elvárásokban megfogalmazottakat, továbbá ha van legalább egy akkreditált doktori iskola, vagy a kar az
intézmény egy kari tudományágat magába foglaló doktori iskola munkájában
részt vesz (Induló kar esetén adott határideig kell teljesíteni e feltételt);
Állami felsıoktatási intézményben bölcsészettudományi egyetemi kar csak
akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, filológia, valamint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik
képzés.
Intézményakkreditációs eljárás
2007/8/II/4. Intézményakkreditációs eljárás
Az intézményakkreditáció eljárási menete
(A MAB SzMSz V.3. alapján)
(1) A MAB az intézményi akkreditációs ütemezése szerinti soron következı intézményt értesíti az akkreditáció megindításának tényérıl és az intézmény
fıbb teendıirıl.
(2) A MAB Testülete dönt az akkreditációs értékelést végzı bizottság elnökének
és tagjainak személyérıl. (LB). Az LB elnökére az elnökség, az LB tagjaira az
LB elnöke tesz javaslatot. A MAB értesíti az intézményt az LB összetételérıl.
Az LB összetételére vonatkozóan az intézmény – alapos indok fennállása esetén – írásban kifogással élhet.
(3) Az akkreditációs értékelés elıkészítése
Az intézmény feladata:
Intézményi önértékelés készítése.
Az LB feladata:
A látogatás lebonyolítása és az akkreditációs jelentés megfogalmazása. Az
LB elnök az intézménylátogatás idıpontját legalább 30 nappal megelızı
idıpontban elılátogatást tehet.
(4) A helyszíni vizsgálat elıkészítése. A helyszíni vizsgálat célja, hogy a minısítık meggyızıdjenek arról, hogy az önértékelés és az adatszolgáltatás mennyire fedi le a valós mőködést, az elıírt követelmények teljesülését. Az elıkészítés során el kell végezni a beérkezett (bekért) anyagok feldolgozását.
(5) Helyszíni vizsgálat lefolytatása. Az elıkészítés során szerzett információk
alapján a vizsgálat lebonyolításának menete: a képzést végzı kar(ok), intézetek vizsgálata, (többkarú) intézmény egészének értékelése.
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(6) Az akkreditációs jelentés összeállítása. A Látogató Bizottság az elızetes
anyagok feldolgozása, a helyszíni vizsgálatokat végzı szakértık véleménye
alapján összeállítja a jelentést a MAB számára.
(7) Az LB jelentését az intézmény által folytatott képzések képzési ágai szerint
illetékes testületi tagokból álló „ad hoc kollégium”, hitéleti képzések esetén a
Hit- és vallástudományi bizottság véleményezi. A kollégium illetve a bizottság
a jóváhagyott akkreditációs jelentést határozati javaslatként a MAB Testülete
elé terjeszti.
(8) A testületi vitát megelızıen az intézmény betekintésre megkapja a MAB elnökétıl a határozati javaslatot (a teljes jelentéstervezetet), melyhez megjegyzéseket főzhet.
(9) A MAB Testülete a kollégium határozati javaslatát az intézmény ehhez főzött
esetleges megjegyzései ismeretében tárgyalja meg, majd határozatot hoz az intézmény akkreditációs értékelésérıl szóló akkreditációs jelentés elfogadásáról.
(10) A MAB határozatával elfogadott akkreditációs jelentés nyilvános.
(11) Határidı: az LB a vizsgálat megkezdésétıl számított 120 napon belül elkészíti
jelentését. A MAB elnöke a jelentést 30 napon belül megküldi az intézmény
vezetıjének, aki 30 napon belül tehet észrevételt.
Intézményakkreditációs oklevél
2007/8/II/5. Intézményakkreditációs oklevél
A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG
a 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról
110. § (1) c) pontja alapján megvizsgálta a
……………………………………….. EGYETEM/FİISKOLA
képzési és kutatási tevékenységét, annak eredményeit,
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, minıségfejlesztési programját és a program végrehajtását.
Megállapította, hogy az Egyetem m, Fıiskola mőködése és annak feltételei
megfelelnek a törvényi elıírásoknak és az abból eredı
akkreditációs követelményeknek.

A MAB ……….. határozata alapján az Egyetem/Fıiskola 20XX-ig
akkreditált felsıoktatási intézmény.
Budapest, 20XX.
Látogató Péter
a Látogató Bizottság elnöke
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A mővészeti szakok párhuzamos akkreditációja és a mővészeti felsıoktatási
intézmények intézményi akkreditációjának ütemezése 2008-2009
2007/9/X/1. számú MAB határozat (07.10.26.)
2008
Jan. Febr.

Márc. Ápr.

Képzımővészet

Máj.

2009

Júni. Júli. Aug. Szept

SzínházTáncmőv.

Okt.

Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Júni.

Filmmővészet

Zenemővészet
Építımővészet

A 6 mővészeti felsıoktatási
intézmény akkreditációja

Iparmővészet
Mővészetközvetítı

A MAB szakindítási követelményeinek kiegészítése
2007/10/V. sz. MAB határozat (07.12.07.)
(2007/3/V. és a 2007/7/III/1. sz. MAB határozat módosítása)
A MAB alap- és mesterszakok indítására kidolgozott követelményeit a plénum az év
során többször módosította, a legutóbbi, 2008. február 1-jén hatályba lépı követelményrendszert a december 7-i plénumülés fogadta el. A követelményrendszer a
MAB honlapján elérhetı: www.mab.hu Szabályok menüpontban, illetve a Friss
hírekben (07.12.17.)
Útmutató az alapszakok indítására irányuló kérelmek összeállításához
2007/7/III/2. sz. MAB határozat (07.06.29.)
(A 2007/3/V. sz. határozat értelmében kiegészített 2005/3/V/2. sz. MAB határozat
módosítása)
Az alapképzési szakok indítására irányuló kérelmek útmutatója a december 7-i
plénum alap- és mesterszakok indításának akkreditációs követelményeinek módosítása után, december 20-án frissítésre került a MAB honlapján.
A szakirányok (KKK-k) kérdésköre
2007/7/IV. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB minıséghitelesítési tevékenységét az Ftv. 110. §-ban foglaltak szerint végzi. Ha a mőködtetni kívánt, illetve a már mőködı szakirányok között talál olyat,
amellyel szemben minıségi kifogást emel, akkor a MAB-nak (és az oktatási és
kulturális miniszternek) csak a tény megállapítására van eszköze, ugyanis a hatályos jogszabályok alapján intézményi hatáskörbe tartozik, hogy szakindítási engedély birtokában milyen szakirányon folytat képzést az intézmény. Ez a jogi helyzet
lehetıvé teszi, hogy szakindítási engedéllyel rendelkezı szak minıségileg kifogásolt szakirányán is folyjék képzés, s az ott végzettek – a MAB esetleges elmarasztaló („nem akkreditálható”) szakvéleménye ellenére oklevélhez jussanak.
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A MAB akkreditációs értékelésében a szakirányokra vonatkozó szakvéleményét is
nyilvánosságra hozza.
A MAB ezúton nyomatékosan felhívja az oktatási kormányzat figyelmét a szakirányok törvényi szabályozásának minıségi szempontból elfogadhatatlan voltára.
A MAB szakértıi vélemény záróformulái
2007/7/VII. sz. MAB határozat (08.06.29.)
„A MAB a felsıoktatási intézmények kérésére vagy saját kezdeményezésére a
törvény keretei között, a követelményrendszerében és jelen szervezeti és mőködési
szabályzatban meghatározottak szerint ad szakértıi véleményt.” (SZMSZ II. fej.)
A MAB szakértıi vélemények záróformulái:
a) Igen, a beadványt (mindig konkrét megnevezéssel) a MAB eredeti formájában
támogatja.
b) Igen, a beadványt a MAB összességében támogatja, és megjegyzésekkel vagy
javaslatokkal él. (Az ilyen javító célú javaslatokat, megjegyzéseket a MAB
megfogalmazza, ám ezek elfogadása nem feltétele a MAB támogató véleménye kiadásának.)
c) Nem, a beadványt a MAB nem támogatja. A MAB követelményrendszerének
vonatkozó elvárásai nem teljesülnek és a gyors korrekcióra a MAB nem lát lehetıséget, ezért nem kezdeményez (egy. tanári pályázatnál nem kezdeményezhet) változtatást a benyújtónál. A kérelmezı késıbb új beadványt nyújthat be.
Az intézményi mőködés és a képzési programok minıséghitelesítése
koncepció
2007/8/II/1. sz. MAB határozat (07.10.05.)
Bevezetı tájékoztató
Törvényi háttér:
108. § (1) Az ágazati minıségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minıségfejlesztési rendszer magában foglalja
a) az ágazati minıségpolitika elveit,
b) az intézménylétesítéssel és -mőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítést,
c) az intézményi minıségfejlesztési programokat.
(2) Az ágazati minıségpolitika ajánlást tartalmaz a felsıoktatás várható fejlesztési
irányaira, céljaira, az azok megvalósításához szükséges eszközökre, az intézményi minıségfejlesztési programok elkészítésére.
(3) A felsıoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét
rendszeresen, nyolcévenként a MAB-nak értékelnie kell. Az értékelésnek ki
kell terjednie a képzés és tudományos kutatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minıségfejlesztési program megfelelıségére.
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21. § (6) A felsıoktatási intézmény minıségfejlesztési programot készít. Az
intézményi minıségfejlesztési programban kell meghatározni a felsıoktatási intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségfejlesztési programban kell szabályozni az oktatói munka hallgatói
véleményezésének rendjét. A felsıoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minıségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait az intézmény
honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
110. § Intézménymőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítés
(4) A MAB az intézménymőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítés keretében
nyolcévenként munkaterve szerint vizsgálja:
a. a képzés, tudományos kutatás, mővészeti alkotó tevékenység feltételeinek
meglétét1;
b. azt, hogy a felsıoktatási intézmény mely képzési, ill. tudományterületen,
képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel;
c. a felsıoktatási intézményben megfelelı módon mőködik-e az intézményi
minıségfejlesztési program
d. végrehajtották-e a minıségfejlesztéssel kapcsolatosan kidolgozott intézkedési tervben foglaltakat.
(7) A MAB a feladatainak ellátásához szükséges intézményi dokumentumokat
bekérheti, illetve a helyszínen megtekintheti azokat.
(4) A MAB kezdeményezheti az oktatási miniszternél, hogy gyakorolja a 105. §ban2 meghatározott jogkörét.
Az Ftv. a felsıoktatás minıségügyi tevékenységének kérdésében a következı szereposztást rögzíti:
• Kormányzat: ágazati minıségpolitika meghatározása
• MAB: minıséghitelesítés (=akkreditáció) és minıségértékelés (=minısítés)
végzése
• FOI-k: minıségfejlesztés

1

12. § (3) A felsıoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha – az
alapító okiratában meghatározott feladatai figyelembe-vételével – a folyamatos mőködéséhez szükséges személyi
feltételek, tárgyi és pénzügyi eszközök, valamint az intézményi dokumentumok rendelkezésére állnak.
4. § (1) oktatási alaptevékenység: alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, FSZ, szakirányú továbbképzés
147. § 13.: intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben elıírt szabályzatok, programok,
tervek, így a szervezeti és mőködési szabályzat, képzési program, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia.
16. § (1): Az alapító okiratban fel kell tüntetni azokat a képzési területeket, tudományterületeket, mővészeti ágakat, képzési szinteket, amelyeken a felsıoktatási intézmény képzést folytat, illetve folytathat, feltüntetve a székhelyen kívüli képzést is.)
2
105. § (1) Az oktatási miniszter törvényességi ellenırzést gyakorol a nem állami felsıoktatási intézmények
fenntartói tevékenysége felett…
103. § (2) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság indítványára a miniszter a bíróságnál – a 105. §-ban
meghatározottak szerint – kezdeményezi a felsıoktatási intézmény által megszervezett vizsga eredményének, a
kiállított bizonyítványnak, oklevélnek érvénytelenné nyilvánítását.
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A MAB az intézménymőködéssel kapcsolatos minıséghitelesítési feladatát két
különbözı, idıben párhuzamosan futó akkreditációs eljárásban végzi.

1) Az eljárás
célja

2) A vizsgálat tárgya

3) Az eljárás
eredménye

4) Az
akkreditáció feltétele

5) A minıségértékelés
szempontjai
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Képzési programok
Intézményakkreditáció
akkreditációja (=
programakkreditáció)
Az Ftv. 108.-110. §-ban foglaltak alapján az összes felsıoktatási
intézményre kiterjedıen, egységes elvek és eljárási szabályok
alapján a képzés és a tudományos tevékenység minıségének hitelesítése és a minısítés elvégzése.
Az intézményi mőködés értékeEgy-egy kiválasztott képzési
lése az intézményi menedzsterületen/képzési ágban az egyes
ment valamint a minıségfejintézményekben folyó képzések
lesztési rendszer vizsgálata
vizsgálata.
alapján.
A vizsgált képzési terüleIntézmény-, kari szintő vezetés,
ten/képzési ágban az alapító
oktatás-, kutatásvezetés ésokirat szerint folytatott összes
fejlesztés, minıségbiztosítás ésképzés (doktori iskolák is!), a
fejlesztés.
képzések együttmőködése.
Vizsgált intézményenként: minIntézményre, annak karaira: Aden képzésre A-20XX / NA,
20XX / NA, továbbá az intézvalamint a vizsgált képzési terümény egészének, karainak miletre/ágra vonatkozó minıségérnıségértékelése, benne külön is
tékelés, benne a vizsgált képzési
a minıség fejlesztésére szolgáló
terület/ág minıségfejlesztésére
ajánlásokkal.
szolgáló ajánlásokkal.
A MAB akkreditációs követelményrendszerében lefektetett
akkreditációs minimum teljesítése. (Az Ftv. és a kormányrendeletek alapján a létesítési és mőködési elıírások teljesítése)
A vizsgált képzési területen
I. Intézményi, kari szintő
(ágban) folyó képzések vizsgálavezetés és szervezet
1. Az intézmény küldetése, tának általános szempontjai,
jövıképe és stratégiája, az amelyek még speciális szakmai
intézményfejlesztési kon- szempontokkal egészülhetnek
cepciók és tervek megala- ki.
pozottsága, átláthatósága.
1) Tananyag tartalom (tan2. Az intézmény szervezete,
anyag megújítás, korszerőmőködtetése, nyilvánossásítés, tanterv-, tantárgyfejga
lesztés) – a szaklétesítési
3. Humánerıforrás (oktató /
és indítási dokumentumok
kutató / alkalmazott) terfényében.
vezés, fejlesztés.
2) Személyi feltételek folya-
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Intézményakkreditáció
4. Az intézmény infrastrukturális feltételei, képzési kapacitása.
5. A mőködés pénzügyi, gazdálkodási feltételei.
6. Kompetencia és felelısségi körök megosztása.
7. Regionális funkció, hazai
és nemzetközi kapcsolatok.
II. Oktatás-, kutatásvezetés és

-fejlesztés
1. Oktatásszervezési koncep-

ciók és tervek, azok megalapozottsága, idıtállósága. A képzési program folyamatmenedzselése.
2. Kutatási–fejlesztési–
innovációs stratégia és
gyakorlat.
3. Oktatás és kutatás koordinációja. Az oktatás, az oktatásfejlesztés, valamint a
kutatás–fejlesztési
(K+F+I) munkák összhangja.
III. Minıségbiztosítás és -

fejlesztés
(Az ESG alapján a MinBiz. által javasolt értékelési szempontok):

1. Minıségpolitika, -stratégia
és eljárások a minıség biztosítására,
2. Képzési programok indítása,
követése, rendszeres belsı
értékelés
3. A hallgatói teljesítmények
értékelése
4. Az oktatói minıség biztosítása

Képzési programok
akkreditációja (=
programakkreditáció)
matos biztosítottsága (oktatói háttér, oktatói segédszemélyzet)
3) Infrastrukturális feltételek
biztosítottsága (oktatóknak
s hallgatóknak egyaránt)
4) A hallgatók tudásának,
készségeinek, ismereteinek
mérése (számonkérés,
vizsgarendszer, szakdolgozati rendszer, záróvizsgáztatás)
5) A teljes képzési folyamat
koordinálása, szervezése
(kompetencia és felelıségi
körök)
6) A teljes képzési folyamat
minıségbiztosítása
7) Az adott képzési terület
(ág)-hoz tartozó képzések
(szakok, szakirányok) koordinációja és együttmőködése.
8) Hallgatói, munkatársi vélemények, elégedettség figyelembevétele
9) Elhelyezkedési mutatók,
pályakövetés
10) Minden tekintetben: a
legutóbbi MAB véleményhez benyújtott elıterjesztésekben foglaltak folyamatos megléte.
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Intézményakkreditáció

6) A differenciált minıségértékelés alapja

7) Minıségés teljesítménymutat
ók

8) Önértékelés

9) Háttéranyagok
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Képzési programok
akkreditációja (=
programakkreditáció)

5. Tanulástámogatás, eszközök
és hallgatói szolgáltatások
6. Belsı információs rendszer
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.
A MAB következetesen értékeli az „elıakkreditáció” vagy az elızı akkreditáció során bemutatott adatok fennállását, ill. értékállóságát. A mőködés minıségi elvárásainak való megfelelés mértéke
az intézményi, kari mőködésre vonatkozó, ill. a képzési programokra a többnyire szakmaspecifikusan meghatározott minıség- és
teljesítménymutatók vizsgálata alapján. (A MAB a minıség- és
teljesítménymutatókra figyel, de leginkább csak olyan jelzéseknek
tekinti azokat, amelyek rámutatnak erısségekre, illetve gyengeségekre.) Ehhez jó alapot nyújt a CSWOT analízis.
Az intézmények a CSWOT analízis keretében megadják minı- Általánosan érvényes mutatók
ség- és teljesítménymutatóikat, (még meghatározandó!) + a
és ezek fényében elemzik mőkö- szakmaspecifikus mutatók
désüket.
Az intézmények a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de
alapjában önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító elemzést készít
úgy, hogy a külsı értékelıket ellássák mindazokkal az információkkal, amelyek a külsı értékelés elvégzéséhez szükségesek.
Az önértékelés készítéséhez az
Akkreditációs útmutató ad segít(A párhuzamos akkreditációhoz
séget. A 5. III „Minıségbiztosíkészült korábbi útmutatót a
tás és -fejlesztés” fejezetéhez a
megváltozott körülmények –
Minıségfejlesztési Bizottság
többciklusú képzés, kétutas
„Az önértékelésen alapuló inakkreditáció, ESG érvényesítése
tézményi akkreditációs bead– aktualizáljuk.)
vány szempontjai” összeállítás
ad támpontot.
Az Ftv. 147. § 13. szerinti inAz eredeti akkreditációs beadtézményi dokumentumok;
ványok; Intézményi és releváns
intézményi honlap (Ftv. 6. § (3); részegységi honlapok; az Önér21. § (6)), minıségfejl. program tékelés állításait alátámasztó
az Önértékelés állításait alátáadatok; A MAB képzési ági bimasztó adatok; a MAB összeál- zottsága által kért szakspecifikus
lítása szerint kért adatok.
adatok.
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Képzési programok
akkreditációja (=
programakkreditáció)
A vizsgált képzési terület (ág)
kiválasztása a MAB kompetenMAB ütemezés (2005/2/VI/3.
ciája. Egy menetben minden
olyan intézmény részt vesz, mely
Sz. MAB határozat).
(A 2004-ben kezdıdı második az adott területen alapító okirata
kör negyedik etap-ja indul 2007 szerint képzést folytat. (Eddig
ıszén.)
vizsgált képzések: történelem,
pszichológia, orvos, fogorvos,
gyógyszerész, jogász képzés.)
A MAB az intézménytıl független, minıségértékelésben jártas,
felkészült szakértıkbıl álló látogató bizottságot (LB) kér fel a
minıségértékelésre. Az LB felelıs a látogatás lebonyolításáért és
az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Feladata, hogy ellenırizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény
munkatársainak, hallgatóinak képviselıivel; véleményt mondjon az
értékelés alá vont területrıl; javaslatot tegyen annak akkreditációját illetıen és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. Az
LB kiegészül hallgatói képviselıkkel is.
Az LB valamikori, illetve jelen- A vizsgált képzési terület (ág)
leg is aktív intézményi vezetık- elismert szakemberei. Az LB
elnökére a MAB elnöke tesz
bıl, valamint minıségügyi
szakemberekbıl áll. Az LB el- javaslatot, a tagokra a MAB által
megbízott LB elnök. A vizsgálatnöke intézményi vezetésben
gyakorlattal bíró vezetı oktató. ra felkért LB tagjai közül egyA vizsgált intézmény nagyságá- egy intézménybe az LB elnöke
tól függıen az LB 3 vagy 5 fı- által kijelölt, legalább 3 tagú
„részbizottság” látogat.
bıl áll.
A) Összkép a képzési ág hazai
1. Akkreditációs minısítési
javaslat (Az intézmény
helyzetérıl, értékelés, javasakkreditációs minısítése (Alatok.
20XX-ig / NA; Az
B) Intézményenként:
1. A képzési terület (ág) áltaakkreditációs minısítés indoklános értékelése.
lása (az akkreditációs mini2. Képzésenként (szakonmumnak való megfelelés / nem
ként)
megfelelés).
2. Minıségértékelés. Az intéza. a képzés akkreditációs
javaslata (A/NA) és inmény egészének, valamint a
doklása
karok egyenkénti minıségértéb. a képzés minıségértékekelése az értékelési szempontIntézményakkreditáció

10) Az eljárásban résztvevı intézmények
kiválasztása

11) Külsı
minıségértékelık
(LB)

12) LB összetétele

13) LB jelentés részei,
felépítése
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Intézményakkreditáció
ok, valamint a minıség- és
teljesítménymutatók alapján.
3. Minıségfejlesztési javasatok,
ajánlások az intézmény számára.

Képzési programok
akkreditációja (=
programakkreditáció)
lése az értékelési szempontok valamint a minıség- és teljesítménymutatók alapján.
3. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások.

A Stratégiai bizottság javaslatai:
1. A szempontrendszer (5. tétel) I–II. csoportjához nem adunk további részletes
„alszempontokat”. A Minıségfejlesztési Bizottság „Az önértékelésen alapuló
intézményi akkreditációs beadvány szempontjai” c. anyaga lényegében tartalmaz ilyeneket A MAB elsısorban az intézményre bízza az önértékelés további
tagolását és súlyozását.
2. A 7. Minıség- és teljesítménymutatók figyelemmel kísérésére, tapasztalatok
összegzésére, ajánlások kidolgozására kérjük fel a Minıségfejlesztési bizottságot.
3. A LB-k következetesen értékeljék a szakindítási (DI létesítési) elıterjesztésekben bemutatott folyamatok és feltételek folyamatos meglétét.
További javaslatok:
4. A MAB az akkreditáció érvényességének évét jelölje meg határozatában.
5. Az akkreditációs határozatot – reprezentatív formában – a MAB képviselıje
nyilvános fórumon adja át az intézménynek.
6. Egyházi intézmények esetében az intézmény- és programakkreditáció szétválasztása javasolt (bizonyos kivételekkel):
• Ha az egyházi intézményben csak hitéleti képzés folyik, akkor nem válik szét az intézmény- és programakkreditáció; a hitéleti képzések értékelését is az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni.
• Ha az egyházi intézményben a hitéleti képzésen túl világi képzés is folyik, akkor a hitéleti képzések értékelését az intézményakkreditá-ciós
vizsgálat keretében kell elvégezni, a világi képzéseik értékelésére az
aktuális programakkreditáció keretében kerül sor.
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A MAB külsı értékelése
2007/8/VII. sz. MAB határozat (08.10.05.)
Koncepció
A MAB külsı értékelésének célja az Európai Sztenderdeknek (ESG), elsısorban
annak 3. fejezetének való megfelelés vizsgálata és így az ENQA tagság megerısítése. Ehhez figyelembe kell venni az ENQA által publikált „Guidelines for national
reviews of ENQA member agencies” c. iránymutatót is. A kritériumoknak való
megfelelés megállapítása egyben lehet a felállítás alatt álló Európai Regiszterbe
való felvétel eszköze is.
Az ENQA irányelvek szerint a külsı értékelés „A” vagy „B” típusú lehet. Elıbbi
esetben a vizsgálat kizárólag az ESG-nek való megfelelés megállapítására irányul,
utóbbi esetben az értékelés ennél szélesebb fókuszú, s az adott ügynökség tevékenységének más aspektusait is vizsgálhatja. Esetünkben egy „B” típusú vizsgálat
értékelhetné az ESG-nek való megfelelésen túl a MAB munkáját, helyét, viszonyát,
funkcióját és elfogadottságát a magyar felsıoktatásban és (akár a nemzetközi) felsıoktatási minıségügyben. Továbbá adjon ajánlásokat a MAB munkájának javítására. Ennél többet nem érdemes megcélozni (szemben az 1999/2000-es külsı értékeléssel, ami az egész magyar felsıoktatási minıségértékelési rendszert átfogta),
egyrészt forráshiány miatt, másrészt mert valószínőleg nem adna lényegesen több
információt, mint a szigorúan csak a MAB munkájára való koncentrálás. A célok a
fentiek fényében eldöntendık és a kondíciókban (Terms of Reference, TOR) kell
azokat rögzíteni.
Az értékelés megindítása elıtt szükséges, hogy az ESG megfeleléshez még hiányzó
dokumentumokat (küldetésnyilatkozat [az elsı, 2000-es Stratégiai tervben volt],
minıségpolitika) a MAB megfogalmazza. Ezek az önértékelés kiindulópontját kell
képezzék. Hasznos lenne, ha mindez a törvényben leírtakon túl egy koncepcionális
iránymutatás lenne, ami a küldetésnyilatkozat funkciója. Ez a célnak való megfelelés (fitness for purpose) vizsgálathoz szükséges.
A koncepció elemei:
1. A megbízó (koordináló)
Meg kell felelni annak a feltételnek, hogy az értékelést a MAB-tól független
szervezet koordinálja, továbbá szempont kell legyen, hogy mi növeli az értékelés hasznosságát és a MAB elfogadottságát a magyar felsıoktatás körében. Az
ENQA csak kivételes esetben vállalja a koordinálást, és ezzel a MAB értékelésének a hazai hasznát nem, vagy csak kis mértékben érnénk el.
Plénum döntés: a megbízó legyen az OKM és az MRK, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a területi önkormányzatok képviseletének lehetséges
bevonásával.
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2. A vizsgálat fókusza? „A” vagy „B” típusú?
Plénum döntés: „B” típus.
Kidolgozandó még (a TOR részeként) a többlet-vizsgálat pontos tárgya, elemei.
3. Magyar vagy külföldi panel? A vizsgálat nyelve magyar vagy angol? A magyar
felsıoktatáson belüli elfogadottság (kit szolgálunk?), és a költségek (dokumentumok, beszélgetések fordítása) szempontjából is elınyösebb lehetne talán egy
magyar – akár egy-két külföldi magyar bevonásával – látogató bizottság felkérése. A TOR-t és a végsı jelentést természetesen le kell angolra fordítani. (Az
osztrák Akkreditierungsrat [AAC] németül folytatta le az eljárást, hasonlóan
német lesz a német Akkreditierungsrat [GAC] értékelésének nyelve, egy francia ügynökség [CTI] vizsgálata francia nyelven fog folyni.) Másrészrıl viszont
a vizsgálat nemzetközi elfogadottsága, az ENQA tagság és a Regiszter szempontjából elengedhetetlen, hogy jól ismert, tekintélyes külföldi szakértık (is)
legyenek az LB-ben. Ez szinte elkerülhetetlenül angol nyelvő vizsgálatot jelentene.
Fontos, hogy mind egyetemi és fıiskolai, mind akadémiai, mind felhasználói,
mind pedig más akkreditáló testület képviselıi is legyenek a látogató bizottságban. Az ENQA hallgató részvételét is javasolja és ezt el kell fogadnunk.
Plénum döntés: a szakértıi panel 5-6 tagból álljon, tagjainak többsége külföldi
legyen.
4. A vizsgálat pénzügyi forrása: A koordináló szervezetek révén szükséges többletforrás bevonása. Mindenképpen a MAB költségvetésén túl kell anyagi támogatást keresni.
Plénum döntés:a vizsgálat finanszírozása több forrásból történjék. Az OKM
mellett szóba jöhetnek a felhasználói szféra képviselıi is, többes finanszírozóként.
5. Az 1999/2000-es értékelés figyelembevétele, az akkori ajánlások teljesítése? A
korábbi MAB külsı értékelés mindenképpen szolgáljon háttér-információként
a panel számára, de vizsgálják-e formálisan, mennyire teljesítette a MAB az
egyes pontokat, még ha a korábbi vizsgálatnak mások voltak is a körülményei?
Plénum döntés: A MAB az önértékelésében térjen ki a 2000-es ajánlásokra, s
mutassa be és értékelje a jelenlegi helyzetet a körülmények változásával
együtt. A panel mindezek alapján megteheti értékelı megállapításait.

146

Akkreditáció Magyarországon 17

Ütemterv
Tevékenység
Koncepció véglegesítése, felkészülés a vizsgálatra
TOR, benne a vizsgálat célja és a
látogatandó csoportok, látogatási
protokoll összeállítása
Panel tagokra való javaslatok
bekérése, panel összeállítása
Költségvetés elkészítése, források
biztosítása
Az ENQA Board értesítése
Önértékelési csapat kijelölése
Jelentés írása, háttéranyagok öszszeállítása
Önértékelés panelnek (és megbízónak) való kiküldése
Látogatás elıkészítése
Panel látogatása

Határidı
2007.10.10.

Felelıs
MAB

(2007.10.15.)
2007.11.05.

(MAB)
Megbízó

2007.11.26.

Megbízó

2007.11.30.

MAB, megbízó

2007.11.30.
2007.12.05.
2008.02.28.

Megbízó
MAB
MAB

2008.03.07.

MAB

2008.03.28.

MAB, Panellel
egyeztetve
Panel, MAB

2008.04.07 - 30. között,
2-3 nap
Panel jelentést ír
6 hét a látogatás befejezése
Panel
után (legkésıbb 2008.06.11.)
Jelentést megkapja a MAB és
1 hét a jelentés beérkezése
Panel, MAB
tényszerő tévedéseket javít, viszután (legkésıbb
szaküldi a Panelnek
2008.06.18.)
Panel véglegesíti a jelentést, meg2 hét a kézhezvétel után
Panel
küldi a megbízónak és a MAB-nak (legkésıbb 2008.07.02.)
MAB észrevételeket ír
1 hét a véglegesített jelentés
MAB
kézhezvétele után (legkésıbb 2008.07.09.)
Megbízó megküldi a jelentést és a
2008.07.31.
Megbízó
MAB észrevételeit az ENQA-nak
(és Regiszternek)
ENQA Board (Regiszter) dönt
2008. szept.
ENQA (Regiszter)
ENQA Közgyőlés megerısít
2008.09.26.
ENQA Közgyőlés
Jelentés nyilvánosságra hozatala a
2008.09.30.
Megbízó
döntés/ekkel és a MAB válaszával
együtt
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Információk az ütemezéshez:
1. Az ENQA Board-jának következı ülése 2007 decemberében lesz. Erre az
ülésre kellene bekerülnie a MAB külsı értékelésérıl szóló értesítésnek, a TORral és a szakértıi panel tervezett összetételével.
2. Az ENQA tagság megerısítését a Board határozata alapján a Közgyőlés hagyja
jóvá. A 2008-as közgyőlés szeptember 25-26-án lesz, Bécsben. A Board közvetlenül a közgyőlés elıtt még ülésezni fog. Figyelembe véve a Board elıvéleményezésének, s a közgyőlés elıkészítésének idıszükségletét, ENQA tagságunk 2008-as megerısítéséhez a vizsgálatnak legkésıbb 2008. július végére le
kell zárulnia, beleértve az esetleg szükséges angol nyelvő fordításokat.
A doktori iskolák törvényi megfelelési eljárásáról – MAB 2007. október 26.
2007/9/IV/1. sz. MAB határozat (2007.10.26.)
A 2005. évi felsıoktatási törvény és végrehajtása érdekében kiadott 33/2007.
(IV.3.) kormányrendelet számos ponton módosította a doktori képzés és fokozatszerzés rendjének feltételeit.
Az Ftv. most hatalmazta fel a kormányt, hogy határozza meg – többek között – „a
doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára
és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a
doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó
általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit” [Ftv. 32. §
(11)] Ennek alapján született a 33/2007-es kormányrendelet, amely tehát nem csak
a DI-k létesítésére, hanem az idézet szerint tagságára, stb. állapít meg új szabályokat. Így pl. a korábbi alapító tag helyett a törzstag fogalmat és annak új kritériumait vezeti be. [Kr. 6. § (2) Törzstag az lehet, aki a) a létesítendı doktori iskola
tudományágában tudományos vagy mővészeti fokozattal rendelkezik – figyelembe
véve a felsıoktatási törvény 150. §-ának (3) bekezdésében meghatározottakat is –,
továbbá, b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási területén folyamatos,
magas szintő tudományos tevékenységet folytat, valamint c) az adott felsıoktatási
intézményben teljes munkaidıben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a felsıoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás megállapítására ezt a
felsıoktatási intézményt jelölte meg.” … Egy személy egyidejőleg csak egy doktori iskolában lehet törzstag.] Nyilvánvaló továbbá, hogy a doktori tanácsok számára
biztosított – módosított – hatáskörök nem korlátozódhatnak csak az új DI-kre,
azok, akárcsak a doktori értekezés nyilvánossága vagy minden más változás, így a
törzstagi kritériumok is, a teljes magyar doktori rendszerre vonatkoznak.
Az Ftv. a doktori képzési jogosultságot mesterszak akkreditációjához köti. [Ftv. 67.
§ (1) Doktori képzésre az a felsıoktatási intézmény szerezhet jogosultságot,
amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen vagy mővészeti ágban.]
A mesterszakok akkreditációja most folyik, a jelenlegi DI-k döntı többsége mögött
nem állnak (nem állhatnak) akkreditált mesterszakok (kivéve az osztatlan mester148
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képzéseket). Ha valamelyik intézmény ezt a feltételt nem teljesíti, az a doktori képzés jogának elvesztésével jár. Ennek vizsgálata most aktuális.
A kormányrendelet az intézményi doktori szabályzatok záros határidejő módosítását írja elı. Ezek véleményezése a MAB Ftv-ben rögzített joga, ill. kötelessége. A
módosított szabályzatok nyilvánvalóan rendelkeznek pl. a törzstagságról is, így a
MAB azt is véleményezi. [Kr. 12. § (1) E rendelet a kihirdetését követı 15. napon
lép hatályba. E rendelet alapján a felsıoktatási intézményeknek 60 napon belül
módosítaniuk kell doktori szabályzatukat. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a doktori képzésrıl és a doktori fokozatszerzésrıl szóló
51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mővészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.)
Korm rendelet.]
Az utóbbi rendelet hatályon kívül helyezése az Alkotmánybíróság azon döntésének
következménye, amelyik a felsıoktatási autonómiához, (s nem állami szervhez)
rendeli a tudományágak meghatározásának jogát. Ezt – a felsıoktatás érintett intézményeinek és szerveinek egyetértésével – a MAB 2007. május 1-tıl érvényes
állásfoglalása tartalmazza. Ezzel elvileg új helyzet jött létre a DI-k ilyen értelmő
besorolását illetıen is, ami megfeleltetési eljárást indukál.
Ezek, és még más módosult törvényi/jogi elemek szükségessé tették a jogszabályi
változások alapján módosuló magyar doktori képzés és fokozatszerzés kereteit adó
doktori iskolák törvényességi felülvizsgálatát (nem akkreditációját). A törvényi
jogosultságot általános értelemben az Ftv. 109. §-a adja: „(3) A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság közremőködik a) a felsıoktatásban folyó oktatási,
tudományos kutatási, mővészeti alkotótevékenység értékelésében,” … Ennek lényegét és ütemezését a MAB 2007. április 27-i állásfoglalása tartalmazza. Az állásfoglalás a Magyar Rektori Konferencia és az Országos Doktori Tanács egyetértésével született és az Oktatási és Kulturális Minisztérium átiratban jóváhagyta. A
MAB az egyetemek rektorait a fentiek értelmében május elején levélben tájékoztatta a teendıkrıl, határidıkrıl, eljárási rendrıl. Egyetlen rektortól sem érkezett elvi
vagy gyakorlati kifogás. Az Országos Doktori Tanács, mint az egyetemi doktori
tanácsok elnökeinek törvényben is kodifikált testülete, saját maga döntött saját
doktori adatbázisának létrehozásáról. A MAB erre az adatbázisra alapozva végzi a
törvényességi megfeleltetést, ill. az új DI-k akkreditációját.
Ha valaki ezt a törvényességi megfeleltetési eljárást nem tartja jogszerőnek, úgy az
oktatási és kulturális miniszterhez, ill. bírósághoz fordulhat.
A MAB minıségbiztosítása
2007/10/VI. sz. MAB határozat (07.12.07.)
1. A MAB feladata
Küldetésnyilatkozat
A MAB küldetése: az Országgyőléstıl kapott felhatalmazás alapján az Európai
Unióhoz csatlakozott Magyar Köztársaság társadalmi feladatainak, állampolgárai149

Akkreditáció Magyarországon 17

nak boldogulását segítı felsıoktatási-értelmiségképzı intézményeinek, ezek szervezetének, mőködésének és szakembercsoportjainak, mőhelyeinek minıségi fejlesztéséhez való hozzájárulás. A MAB általános célja a magyar felsıoktatás minıségének védelme, a törvényekbe, jogszabályokba foglalt követelményeknek megfelelı mőködés biztosítása, a felsıoktatás minısége fejlesztésének támogatása.
A felsıoktatásban az egyes képzési programok és az intézményi mőködés elvárt
minıségének fenntartása és javítása, a minıségfejlesztési programok megalkotása
az érintett – autonómiájuk érvényesítésével feladataikat teljesítı – felsıoktatási
intézmények feladata. Ezt a tevékenységet rendszeres akkreditációs értékeléssel és
az akkreditációs eljárás során ajánlások megfogalmazásával a MAB segíti. A MAB
ugyanakkor a felsıoktatás állami irányításához is segítséget nyújt egyedi államigazgatási jellegő engedélyezési döntésekhez, minıség- és általános oktatáspolitikai koncepciók, jogszabályok kialakításához, korrekciójához felhasználható, törvényben elıírt rend szerint kialakított szakértıi véleményével.
A MAB szervezetében, mőködésében és döntéshozatalai során független szervezetként mőködik.
A MAB mőködése során kiemelt figyelmet fordít partnerei autonómiájának tiszteletére.
A MAB ezzel együtt fontosnak tartja a felsıoktatási intézményekkel, a tagjait delegáló szervezetekkel (MRK, MTA, OKNT, OKB, felhasználók), valamint az oktatási kormányzattal (OKM), nemkülönben a hallgatói érdekképviseletet ellátó szervezetekkel való jó kapcsolat ápolását és fejlesztését.
Az ágazati irányítás, a felsıoktatás-politika, benne a minıségpolitikai elvek és a
vonatkozó jogi szabályozás kialakítása az oktatási kormányzat feladata. E munkát a
MAB szakértıi tevékenysége mellett további, elsısorban állami (FTT, Oktatási
Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet stb.), illetve (meghatározott mőködési
körben és keretek közt) non-profit, for-profit szervezetek is segítik. A MAB e szervezetekkel a közös célok megvalósítása érdekében együttmőködésre törekszik.
Minıségpolitika
1. A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban MAB) testülete
és titkársága kinyilvánítja a felsıoktatás intenzív fejlesztése iránti elkötelezettségét.
Ennek megvalósításába bevonja a testület tagjait, a titkárság munkatársait és a feladatainak ellátásában közremőködı szakértık körét.
2. A szervezet munkája során olyan feltételeket teremt, biztosít és fejleszt, amelyek
• biztosítják a jogkövetı magatartás és a szakszerőség optimális érvényesülését;
• tekintetbe veszik az egységesülı európai felsıoktatási térség egyezményeken
és szakmai belátásokon alapuló normáit és irányelveit;
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•
•

a felsıoktatási intézmények munkájának hatékony támogatását, segítését
szolgálják;
a pontos, gyors, körültekintı munkavégzést segítik.

3. A MAB az adott történelmi korszakban, oktatás- és társadalompolitikai környezetben a lineáris képzésre való áttérésbıl adódó feladatai között, a Felsıoktatási
törvénybe foglalt akkreditációs feladatok teljesítése során az új szakok indításával
kapcsolatosan egységesen kinyilvánított és közzétett követelmények érvényesítését
tartja fontosnak. Mindent megtesz annak érdekében, hogy véleményének kialakításában maradéktalanul érvényesülhessenek a szakmai és etikai normák. Ennek érdekében a plénumon elfogadott dokumentumok nyilvánosságát biztosítja – elsı sorban a korszerő elektronikus felületek igénybevételével.
4. Az akkreditációs folyamatban résztvevı szakemberek, így a látogató bizottságok
munkájának segítésére szempontrendszert dolgoz ki, és ezt a tapasztalatok alapján
folyamatosan fejleszti. A szempontrendszer biztosítja a törvényekbe foglalt követelmények szigorú ellenırzését, egyben a vizsgált intézmény minıségbiztosítási
rendszere mőködésének értékelését, fejlesztési lehetıségeinek feltárását.
5. A látogató bizottságok összeállításánál figyelembe veszi e munkában korábban
részt vett szakemberek tapasztalatait. Képzésekkel, tapasztalatcserék szervezésével
hozzájárul az értékelı munka fejlesztéséhez. A bizottságok megszervezése során
épít a MAB bizottságainak szakembereire.
6. A program- és intézményi akkreditációs eljárásban közremőködı szakértık
munkáját a MAB titkárság munkatársai folyamatosan, igényes, korrekt adminisztrációs munkával segítik.
7. A MAB tevékenysége keretei közt biztosítja tagjainak és titkárságának folyamatos tájékozódását, illetve – szükség esetén – képzését.
2. A mőködés minıségére vonatkozó célok
A MAB mőködésére és feladatainak teljesítése során a felsıoktatási intézményekre
és programokra vonatkozó jogszabályi elıírások maradéktalan betartása.
A MAB SzMSz-ének és további belsı szabályzatoknak, valamint az Etikai Kódexnek megfelelı mőködés, utóbbi esetében különös tekintettel az összeférhetetlenségi
szabályok követésére, a pártatlanságra s a tényeken alapuló döntéshozatalra.
Az akkreditációs követelményrendszer és az akkreditációs, minıségértékelési megállapítások és szakértıi vélemények megfogalmazása során alkalmazott módszerek
korszerőségének és konzisztenciájának biztosítása.
A MAB tevékenységében érintettek, a partnerek megelégedettségének kivívása és
megtartása.
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A felsıoktatási minıségértékelési szakma nemzetközi gyakorlatát, európai
sztenderdjeit és elvárásait tekintetbe vevı mőködés.
A MAB mőködésében felelıs szervezetek és szereplık, szakemberek minıségtudatosságának, minıségkultúrájának kialakítása, fenntartása és fejlesztése.
A közpénzek felhasználására vonatkozó hatékonysági, gazdaságossági és nyilvánossági normák követése.
E célok teljesítését a MAB mőködése során következetesen érvényesített nyilvánosság is biztosítja.
3. A mőködés minıségére vonatkozó célok elérésének eszközrendszere, belsı
minıségbiztosítási rendszer
A fenti célok elérésének biztosítására a MAB belsı minıségbiztosítási rendszert
mőködtet. Ennek fıbb elemei a következık:
3.1. A MAB mőködésére és a felsıoktatási intézmények és programok minıségével szemben támasztott elvárásokra vonatkozó jogszabályi elıírások és ezek
érvényesülésének rendszeres figyelése, a jogszabályi környezet változásait
követı belsı szabályozás.
3.2. A MAB SzMSz-ének, további belsı szabályzatoknak és az Etikai Kódexnek
megfelelı mőködés rendszeres figyelése, e szabályzatok rendszeres – legalább
3 évenkénti, de szükség szerinti – felülvizsgálata és frissítése.
3.3. Az akkreditációs követelményrendszer és az akkreditációs, minıségértékelési
tevékenységek során alkalmazott eljárások, módszerek rendszeres – legalább 3
évenkénti, de szükség szerinti – felülvizsgálata és frissítése, különös tekintettel az akkreditációs és minıségértékelési vizsgálatok tárgyainak sokféleségére,
a sajátosságokra tekintettel lévı adaptivitás biztosítására, az eljárások tapasztalataira.
3.4. A MAB tevékenységével érintettek elégedettségének rendszeres vizsgálata
(visszacsatolások igénylésével), s az eredmények ismeretében a szükséges intézkedések meghozatala.
3.5. A felsıoktatási minıségértékelési szakma nemzetközi gyakorlatának,
sztenderdjeinek és elvárásaink rendszeres figyelése, s lehetıség szerint ezek
kialakításában, az illetékes nemzetközi szervezetek munkájában való aktív
részvétel, s e tapasztalatok felhasználása a MAB tevékenységében. A MAB
mőködésének minıségét és az európai sztenderdeknek való megfelelést legkésıbb 2010-ig, ezután ötéves ciklusokban külsı, lehetıség szerint nemzetközi
szakértıi vizsgálatnak veti alá.
3.6. A minıségbiztosítási rendszer jó mőködésének garanciája a MAB tagok, titkársági munkatársak, állandó és alkalmi szakértık részvétele a minıségbiztosítási és minıségfejlesztési tevékenységben. Ennek érdekében a MAB rendszeres tájékozódást végez a testületi tagok, titkársági munkatársak, közremő-
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ködı szakemberek körében a mőködés minıségére és a lehetséges/szükséges
minıségfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan.
3.7. A MAB eljárásaiban közremőködı szakértık számára rendszeresen felkészítést tart, tılük szervezett formában visszacsatolást kér.
3.8. A minıségbiztosítási rendszer része a MAB Felülvizsgálati Bizottságától és
Felügyelı Bizottságától érkezı, a MAB mőködésének jobbítására vonatkozó
észrevételek megtárgyalása, s ezek nyomán a szükséges intézkedések megtétele.
3.9. A minıségbiztosítási rendszer további fontos eleme a MAB tanácsadó testületeinek mőködtetése. A Magyar- illetve a Nemzetközi Tanácsadó Testület
rendszeres formában véleményt nyilvánít a MAB mőködésérıl, s ennek javítására javaslatokat fogalmaz meg. Az e javaslatok nyomán hozott intézkedésekrıl a MAB a javaslattevı testületet írásban tájékoztatja.
3.10. A minıségbiztosítási rendszer kialakításában, fejlesztésében, mőködésének
követésében a MAB Minıségfejlesztési Bizottsága is részt vesz.
3.11. A MAB minıségbiztosítási rendszere kialakítása, karbantartása és fejlesztése
érdekében áttekinti és folyamatosan karbantartja tevékenységeinek folyamatszemlélető leírását, e folyamatok szabályozási rendszerét, az érdekeltek elégedettségének becslését.
3.12. A MAB minıségbiztosítási rendszere keretében jelöli ki ennek felelısségi
köreit és szerepeit.
3.13. A MAB minıségbiztosítási rendszere hatékonysága érdekében korszerő színvonalon biztosítja ennek informatizálási feltételeit, a minıségbiztosítási projekt/ek megvalósításához szükséges erıforrások elıteremtésére törekszik.
3.14. A MAB minıségbiztosítási rendszerének eredményes mőködtetését azzal is
segíteni kívánja, hogy lehetıség szerint részt vesz hazai és nemzetközi minıségügyi pályázatokban, projektekben, rendezvényeken az itt szerzett tapasztalatokat értékeli, értelmezi, mőködése folyamatos továbbfejlesztésében hasznosítja.
4. Dokumentáció
A MAB minıségbiztosítási rendszere a túlzott formalizálás és dokumentációközpontúság csapdáit elkerülve az érdemi, tartalmi megközelítésre, a tényleges mőködésre koncentrál. A minıségbiztosítási rendszer dokumentációja a következı.
4.1. Minıségbiztosítási rendszer Mappa (a minıségbiztosítási rendszer alapdokumentumainak aktuális változatai)
• küldetésnyilatkozat (jelen dokumentumban)
• minıségpolitika (jelen dokumentumban)
• SzMSz
• Etikai Kódex
• Akkreditációs követelmények
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•
•
•

Felülvizsgálati Bizottság ügyrendje
Felügyelı Bizottság ügyrendje
Indokolt esetben létrehozott bizottsági szabályzatok, szabályzat-értékő határozatok

4.2. Minıségbiztosítási rendszer Archívum
A minıségbiztosítási rendszer alapdokumentumainak korábbi változatai
4.3. Éves minıségügyi dosszié
• A MAB mőködésére vonatkozó beszámolók, összefoglaló jelentések
• Az adott évben készült felmérések, vizsgálatok dokumentációja
• Tanácsadó testületek visszajelzései
• Nem szervezett visszacsatolások
• Kimutatás panaszkezelésekrıl, fellebbezésekrıl
A MAB mőködése szempontjából további lényeges és megırzendı dokumentumok
a következık:
4.4. A MAB hatályos szabályzatainak, eljárási rendjeinek, fontosabb mőködési
határozatainak győjteménye (szabályzati portfolió)
4.5. MAB határozatok az indoklással (Határozatok Tára elektronikus formában,
emlékeztetık elektronikusan és papíron)
4.6. A MAB felelıs figyelmet fordít elektronikus honlapján való tájékoztatásra, a
honlap rendszeres és gyors frissítésére.
5. Megfelelés az európai sztenderdeknek
Jelen dokumentumban bemutatott minıségbiztosítási rendszerelemek vonatkozásában releváns és iránymutató európai sztenderdek a minıségbiztosítási ügynökségek
számára a következık:
Küldetésnyilatkozat: 2.6.5. számú sztenderd
Elszámoltathatóság, belsı minıségbiztosítás: 2.6.8. számú sztenderd
A MAB a mindenkori európai felsıoktatási minıségbiztosítási sztenderdek és ajánlások nyomon követését és adaptálását, ennek megfelelı nemzetközi beágyazottságának fenntartását és fejlesztését mőködése minıségi sarokkövének tartja (pl.
ENQA tagság).
Önértékelési eljárás – A MAB külsı értékelése
2007/10/VII. sz. MAB határozat (07.12.07.)
Az Önértékelési jelentés vázlatát, az önértékelési munkacsoport felállítását, teendıit, munkájának ütemezését a testület decemberi ülésén jóváhagyta.
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Önértékelési útmutató a mővészeti szakok számára
2007/10/IV. sz. MAB határozat (07.12.07.)
A mővészeti szakok párhuzamos vizsgálatához, a mővészeti szakok számára készült
Önértékelési útmutató, a plénum jóváhagyása után felkerült a testület honlapjára,
a www.mab.hu Szabályok menüpont alatt olvasható.
A MAB csatlakozása a 7. Nevelésügyi Kongresszus elıkészületeihez
2007/10/VIII. sz. MAB határozat (07.12.07.)
16 szakmai szervezet 2007 februárjában tette közzé Felhívását a 7. Nevelésügyi
Kongresszus 2008. augusztusi összehívására. (1848 óta nagy történelmi társadalmi
fordulópontok idején eddig hat alkalommal került sor ilyen nagyszabású, az egész
közvéleményt megmozgatni szándékozó eseményre, a szakma „nagy párbeszédére”. Legutóbb 1993-ban volt hasonló rendezvény.) Társadalmi kezdeményezésrıl
van szó, de a szervezık bírják az érintett miniszterek védnöki támogatását.
A felhívás megszövegezıi az alábbi célokat tőzték ki: a változások indokolják azt,
hogy a nevelés-oktatás iránt elkötelezett társadalmi és szakmai szervezetek 15 év
elteltével újra országos kongresszuson vitassák meg a magyarországi nevelés ügyét
azzal a céllal, hogy a civil szféra, az iskolafenntartók, az állam, az érintett szakmák
elméleti és gyakorlati képviselıi együttesen
 elemezzék az oktatásügyben halmozódó problémákat és a megtett reformlépések hatását,
 mutassák be a társadalomban, illetve a gazdaságban zajló folyamatok és az
oktatásügy kölcsönhatását Magyarországon, s egyben tegyenek javaslatot a kívánatos és lehetséges fejlıdés irányaira;
 teremtsenek alkalmat a nevelésügyért, az oktatásért közvetlen felelısséget viselık eszmecseréjére, együttmőködésének erısítésére;
 mindezzel érdemben járuljanak hozzá ahhoz, hogy a nevelésügy társadalmi
közüggyé váljon.
A Kongresszus szervezıbizottságát Benedek András professzor, Tudományos
Bizottságát Halász Gábor professzor vezetik. A szervezık csatlakozásra szólították
fel az érintett köröket. 2007. októberig további hetven szervezet, köztük több felsıoktatási intézmény csatlakozott. Folyamatosan készülnek a vitaanyagok, megindultak a helyi párbeszédek, megkezdıdtek a mőhelyviták. A tervezet szerint nyolc
szekció tanácskozik majd, ezekbıl több közvetlenül érinti a felsıoktatást.
A MAB csatlakozásával kifejezi azt a szakmai támogatást, mellyel a MAB követi az elıkészületeket elismervén a Kongresszus fontosságát. A Kongresszusra a
jelentkezés, vagyis a személyes részvétel lehetıségének biztosítása további, egyéni
aktus.
A folyamatos információ a kongresszusi weboldalról letölthetı (www.nk7.hu).
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Intézményi akkreditációs értékelések
Adventista Teológiai Fıiskola 2. intézményi akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/1. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta az Adventista Teológiai Fıiskola második intézményi
akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésre (fıiskolai szintő alapszak) vonatkozó
akkreditációs határozatot és annak indoklását, valamint a jelentésben megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB e határozatában elfogadta.
A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
Egri Hittudományi Fıiskola 2. intézményi akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/2. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta az Egri Hittudományi Fıiskola második intézményi
akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésekre (alapképzés, osztatlan képzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását, valamint a jelentésben
megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma e határozatában elfogadta.
A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
Gyıri Hittudományi Fıiskola 2. intézményi akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/3. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta a Gyıri Hittudományi Fıiskola második intézményi
akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésekre (alapképzés, osztatlan képzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását, valamint a jelentésben
megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma e határozatában elfogadta.
A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
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Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola 2. intézményi akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/4. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta a Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola második intézményi
akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésekre (alapképzés, osztatlan képzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását, valamint a jelentésben
megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma e határozatában elfogadta. A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által
elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola 2. intézményi akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/5. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola második intézményi akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésekre (alapképzés, mesterképzés,
szakirányú továbbképzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását, valamint a jelentésben megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma e határozatában elfogadta.
A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
Szegedi Hittudományi Fıiskola 2. intézményi akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/6. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta a Szegedi Hittudományi Fıiskola második intézményi
akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésekre (alapképzés, osztatlan képzés, szakirányú továbbképzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását,
valamint a jelentésben megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma e
határozatában elfogadta.
A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
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Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola 2. intézményi
akkreditációs jelentése
2007/7/XI/1/7. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A MAB lefolytatta a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola második
intézményi akkreditációs értékelését. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést, benne a képzésekre (osztatlan képzés,
alapképzés) vonatkozó akkreditációs határozatokat és azok indoklását, valamint a
jelentésben megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat a MAB plénuma e határozatában elfogadta.
A MAB intézményi akkreditácós eljárási rendje értelmében a plénum által elfogadott akkreditációs jelentések nyilvánosak. Hozzáférési helyük: MAB honlap
(www.mab.hu), MAB határozatok menüpont.
Eötvös József Fıiskola (Baja) akkreditációs jelentése
2007/8/XI. sz. MAB határozat (07.10.05.)
Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján olvashatók:
www.mab.hu (MAB határozatok menüpont, Második körös intézményi
akkreditációs jelentések cím alatt.
Az Általános Vállalkozási Fıiskola (ÁVF) intézményi akkreditációs jelentése
2007/9/XII. sz. MAB határozat (07.10.26.)
Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján olvashatók:
www.mab.hu (MAB határozatok menüpont), Második körös intézményi
akkreditációs jelentések cím alatt.
Kecskeméti Fıiskola (KF) akkreditációs jelentése
2007/10/XI/1. sz. MAB határozat (07.12.07.)
Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján olvashatók:
www.mab.hu (MAB határozatok menüpont) Második körös intézményi
akkreditációs jelentések cím alatt.
Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája (MÜTF) akkreditációs jelentése
2007/10/XI/2. sz. MAB határozat (07.12.07.)
Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján olvashatók:
www.mab.hu (MAB határozatok menüpont) Második körös intézményi
akkreditációs jelentések cím alatt.
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Nyugat-Magyarországi Egyetem (NyME) akkreditációs jelentése
2007/10/XI/3. sz. MAB határozat (07.12.07.)
Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján olvashatók:
www.mab.hu (MAB határozatok menüpont) Második körös intézményi
akkreditációs jelentések cím alatt.
Pécsi Tudományegyetem (PTE) akkreditációs jelentése
2007/10/XI/4. sz. MAB határozat (07.12.07.)
Az intézményrıl és a karokról készült jelentések a MAB honlapján olvashatók:
(MAB határozatok menüpont) Második körös intézményi akkreditációs jelentések
cím alatt.
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Egyéb határozatok
Egyházi intézmények akkreditációja
2007/7/V. sz. MAB határozat (08.06.29.)
A hitéleti képzés (szak) esetén az állami elismerés során, a hittudományi, illetve
kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó tárgyak, ismeretek tartalma az
akkreditációs eljárások során nem vizsgálható. Ezen tárgyak oktatása tekintetében
az oktatói követelményeket – az oktatók képzettségi szintjének kivételével – az
egyházi felsıoktatási intézmények a rájuk vonatkozó saját egyházi szabályok alapján határozzák meg. (Ezeket az intézményi követelményeket a MAB az
akkreditációs vizsgálatokhoz bekérheti.)
A világi szakismeretekre épülı, de a hitéletben is felhasználható (hitélettel összefüggı) tárgyak oktatóival és tanáraival szemben az adott tudományterületen való
releváns képzettséget is vizsgálja a MAB, figyelembe véve az illetı egyház speciális képzési követelményeit.
A BDF második körös akkreditációs értékelésének kérdése – halasztási kérelme
2007/7/XI/2. sz. MAB határozat (07.06.29.)
A Berzsenyi Dániel Fıiskola Nyugat-Magyarországi Egyetemmel történı egyesülését követı két éven belül a NYME-be integrálódott BDF akkreditációs értékelését
– mintegy a NYME akkreditációs értékelésének kiegészítéseként – el kell végezni.
A kiegészítı akkreditációs értékelés indításáról a MAB elnöke a NyugatMagyarországi Egyetem rektorának idıben tájékoztatást küld.
Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola, törvényességi ellenırzés
2007/7/XII. sz. MAB határozat (07.06.29.)
(A MAB 2006/6/VII/3 sz. határozatának módosítása)
A MAB az OKM törvényességi ellenırzése alapján a felsıoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 139 § (4) alapján a nevezett határozat
ezen pontjait hatályon kívül helyezi, és a törvényességi ellenırzési eljárás kapcsán
tartott vizsgálat során felmerült szempontok alapján az alábbiakra módosítja a fenti
határozatát:
„A Fıiskola 2007. december 31-ig igazolja, hogy oktatói megfelelnek a saját maga
alkotta Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglalt feltételeknek. Konkrétan:
• Németh Orsolya docens, PhD fokozat megszerzése szükséges (a docensi
munkakör betöltésének feltétele),

160

Akkreditáció Magyarországon 17

•
•
•

Németh Péter adjunktus, doktori képzés megkezdése szükséges (az adjunktusi munkakör betöltésének feltétele),
Tasi István adjunktus, doktori képzés megkezdése szükséges (az adjunktusi
munkakör betöltésének feltétele),
Tóth Gábor adjunktus, doktori képzés megkezdése szükséges (az adjunktusi
munkakör betöltésének feltétele).”

A MAB a korábbiakban az OKM-mel történt levélváltások során megfogalmazott
szakmai véleményét fenntartja. Fontosnak tartja továbbá kifejteni a következıket.
1. A 139. § (4) bekezdése azt a rendelkezést tartalmazza, hogy hitéleti képzés
esetén a képzésben részt vevı oktatókkal, tanárokkal kapcsolatos követelmények meghatározása az egyházi felsıoktatási intézmény joga. Ez a kitétel a törvényben nem puszta tényközlés, hanem olyan kötelezettség, mely
szerint az egyházi felsıoktatási intézménynek errıl rendelkeznie kell. A
minıséghitelesítés keretében pedig vizsgálni kell azt, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelıen megalkotott szabályzatának megfelelıen mőködik-e az adott intézmény. A Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola szabályzata az oktatókkal szemben támasztott követelményeket igen röviden
intézi el, de még ennek sem felel meg maradéktalanul a Fıiskola minden
oktatója. (Ld. a fentiekben.)
2. A többi hitéleti képzést folytató intézmény akkreditációs vizsgálatakor is
ugyanígy – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelıen – járt el a MAB az oktatókkal szembeni követelmények tekintetében. A MAB hatáskörének, illetve az akkreditációs követelményeknek ilyen jellegő kétségbevonása eddig egyetlen intézmény részérıl sem merült fel. Nem férhet hozzá kétség,
hogy egy államilag elismert felsıfokú végzettséget és szakképzettséget adó
oklevél kiadására jogosult intézménynek meg kell felelnie a minıségbiztosítás minimális követelményeinek, fıleg azért, mert a felsıoktatási intézmények végzettjeinek esélyegyenlıségét sérti, ha olyan intézmény is kiadhat oklevelet, amelynek oktatási tevékenysége nem felel meg az
akkreditációs követelményeknek, és ennek révén ilyen intézményben
könnyebben szerezhetı oklevél a megfelelı szintő tudás elsajátítása nélkül.
3. A MAB a felsıoktatás minıségvédelmének szellemiségével összhangban
kötelességének tartja, hogy a fentiekrıl a Fıiskolát látogató szakértıi bizottság elnökét, Dr. Karin Preisendanz professzorasszonyt is tájékoztassa.
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Elıakkreditáció
Intézmény-, illetve karlétesítés
Állásfoglalás külföldi intézmény magyarországi mőködési engedély iránti kérelemrıl, intézménylétesítésrıl
Kód
Lm13

Benyújtó
Schiller Nemzetközi Akadémia
Oktatási Kft

Lm14

Université Paris X
- Nanterre

Lm15

Conservatoire
National des Arts
et Métiers
(CNAM)

A kérelem címe
Schiller Nemzetközi Akadémia
Oktatási Kft - bachelor of arts in
international relations and
diplomacy alapszak indítás
külföldi intézmény Magyarországi
mőködése engedélyezésének kérése

külföldi intézmény Magyarországi
mőködése engedélyezésének kérése

Határozat sz.
2007/5/XI/6.

2007/2/VII/2/3.
(a MAB szakmai véleményt nem fogalmazott meg)
2007/2/VII/2/4.
(a MAB szakmai véleményt nem fogalmazott meg)

Nem támogatott intézménylétesítési kérelmek
Kód
Li11
Li8

Benyújtó
SOTER LINE Oktatási
Központ
Patrónus Alapítvány

Li9

Szent György Fıiskola

Li10

Péter Rózsa Oktatási és
Idegennyelvi Központ
Kft.
OKM

Li14

A kérelem címe
Soter Nemzetközi és Informatikai Fıiskola állami elismerése
Novus Mővészeti Fıiskola állami elismerése
Szent György Fıiskola állami elismerése
Péter Rózsa Gazdasági és Jogiigazgatási Fıiskola állami elismerése

Határozat sz.
2007/3/VII/4.
2007/4/V/33.
2007/5/XI/5/1.
2007/5/XI/5/2.

SE-TSK kiválása - Magyar Testnevelési 2007/5/XI/5/3.
és Sporttudományi Egyetem létesítése

Doktori iskolák
Nem akkreditált doktori iskolák
Kód Intézmény
D179 PTE
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Határozat
sz.
mőszaki tudományi doktori iskola (építımér- Dr. Iványi 2007/5/XII.
nöki tudományok; informatikai tudományok) Miklós
„Multistrukturális rendszerek modellezése és egyetemi
tanár, DSc
szimulációja” létesítése
Tudományág

Vezetı
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Doktori iskolák határozott idejő akkreditációjának felülvizsgálata, idıközi
ellenırzés
Kód

Int.

Tudományág
2007. június 30-ig érvényes akkreditáció
meghosszabbítása:
D159 KRE állam-és jogtudományok területén létesített
doktori iskolája további mőködését a testület
támogatta
2007. június 30-ig érvényes akkreditáció
meghosszabbítása:
D167 CEU történelemtudományok területén létesített
doktori iskolája további mőködését a testület
támogatta
2007. június 30-ig érvényes akkreditáció
meghosszabbítása:
Interdiszciplináris: Neveléstudományok;
D156 VE/PE
Nyelvtudományok területén létesített doktori
iskolája további mőködését a testület támogatta

Vezetı

Határozat sz.

Török
Gábor

Klaniczay
Gábor 2007/7/XIII/1/1.

Szabó
József

Változás doktori iskola vezetésében
Nysz.

Int.

Tudományág

Régi
vezetı

D169 ME

Filozófiai tu- Lendvai
dományok
L. Ferenc

D32

SZFE

Film-és
videomővészet

D68

BCE

Élelmiszertudományok

Fekete
András

D10

NYME

Állattenyésztési tudományok

Schmidt
János

D9

Növénytermesztési
és
NYME
kertészeti tudományok

Zsombolyai János

Kuroli
Géza

A
Az új
vezetı vál- Határozat
Új vezetı
száma
tás
szül.
oka
éve
A
régi
Forrai Gábor,
ve1962
DSC, egyezetı
temi tanár
70
éves
Földényi F.
70.
László, DSC,
1952
év
egyetemi
tanár
2007/7/XIII/2.
Fodor Péter,
70.
DSC, egye1946
év
temi tanár
Benedek Pál,
70.
DSc, egyete- 1943
év
mi tanár
Neményi
70.
Miklós, DSc,
1947
év
egyetemi
tanár
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Új típusú szakok létesítése
Támogatott képzési és kimeneti követelmények (alapképzési szakok)
Kód
Benyújtó
A kérelem címe
Bk156 (Bs967) ORZsE
zsidó liturgika alapképzési szak létesítése
közlekedésmérnöki alapképzési szak
Bk60szakir
NyF
légiközlekedési hajózó szakirány létesítése
(Bs210)
képzımővészet elmélet alapképzési szak
Bk157
MKE
létesítése

Határozat száma
2007/5/XI/3/1.
2007/7/XIV/1/1.
2007/7/XIV/3/2.

Támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Kód
Mk177
Mk178

Benyújtó
MTF
MTF

Mk188kieg.
(Ms99)
Mk189
Mk191
Mk193

ELTE
ELTE
ELTE
DE

A kérelem címe
néptáncmővész mesterszak létesítése
klasszikus balettmővész mesterszak létesítése
neveléstudományi mesterszak létesítése

Határozat száma
2007/4/V/21.
2007/4/V/22.

gyógypedagógus mesterszak létesítése
fordító és tolmács mesterszak létesítése
angol nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
biomérnök mesterszak létesítése

2007/4/V/25.
2007/4/V/26.
2007/4/V/27.

2007/4/V/24.

Mk14/15
átdolg.

BME

Mk174mód

ELTE

Mk185átd.

NyME

Mk184átd.
Mk202
(Ms109)
Mk194
(Ms103)

SzTE

anyagtudomány mesterszak létesítése (1
szakiránnyal)
birtokrendezı mérnök mesterszak létesítése (szakirányt nem terveznek)
földtudomány mesterszak létesítése

PTE

andragógia mesterszak létesítése

2007/6/VIII/3/7.

DE

amerikanisztika mesterszak létesítése

2007/6/VIII/3/12.

ELTE

pszichológia mesterszak létesítése (megjegyzésekkel, szakiránynév változással
támogatva; a választható 7 szakirány: a
kognitív pszichológia, a társadalom- és
szervezetpszichológia, a munka- és szervezetpszichológia, a tanácsadás- és iskolapszichológia, az interperszonális és
interkulturális pszichológia, - bizonyos
fenntartásokkal: a klinikai- és egészségpszichológia, valamint a fejlıdés- és
klinikai gyermekpszichológia. )

2007/6/VIII/4/1.

Mk187
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2007/4/V/32.
2007/6/VIII/1/3.
2007/6/VIII/2/3.
2007/6/VIII/2/4.
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Kód
Mk195mód
(Ms102)
Mk196mód
(Ms104)

Mk200

Mk201

Mk204

Mk220mód
Mk226
Mk227
Mk229
Mk234
Mk236

Mk238
Mk240
Mk241

Mk242

Benyújtó

A kérelem címe
táplálkozástudományi mesterképzési
DE
szak létesítése
molekuláris biológia mesterképzési szak
DE
létesítése (csak az indoklásban ismertetett változtatásokkal támogatva)
alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak
létesítése (alkalmazott
PE
pszicholingvisztika, alkalmazott szociolingvisztika, interkulturális nyelvészet,
lexikográfia és terminológia szakirányok)
emberi erıforrás tanácsadó MA szak
PTE(konz)
létesítése
magyar nyelv és irodalom mesterképzési
szak létesítése (irodalom: régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, összehaPTE(konz) sonlító irodalom- és kultúratudomány,
irodalomtudomány; nyelvtudomány:
általános nyelvészet, leíró nyelvészet,
beszédtudomány, szövegtan és stilisztika
szakirányok)
SzTE(konz) történelem mesterképzési szak létesítése
elméleti nyelvészet mesterképzési szak
létesítése (szakirány nélkül nyelvelmélet,
ELTE(konz)
neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet)
ELTE(konz) esztétika mesterképzési szak létesítése
francia nyelv, irodalom és kultúra mesELTE(konz)
terképzési szak létesítése
klasszika filológia mesterképzési szak
ELTE(konz)
létesítése (latin, ógörög, antik örökség)
irodalom és kultúratudomány MA szak
ELTE(konz) létesítése (irodalom- és kultúratudomány
szakelnevezéssel támogatja)
mővészettörténet mesterképzési szak léteELTE(konz) sítése (középkor, újkor, legújabbkor,
muzeológia-örökségvédelem szakirányok)
német nemzetiségi nyelv és irodalom
ELTE(konz)
mesterképzési szak létesítése
levéltár MA szak létesítése (közép- és
ELTE(konz)
koraújkori, új- és jelenkori szakirányok)
német nyelv, irodalom és kultúra MA
szak létesítése (módosított néven, német
ELTE(konz)
nyelv, irodalom és kultúra elnevezéssel
támogatja)

Határozat száma
2007/7/XIV/2/2.
2007/7/XIV/2/3.

2007/7/XIV/3/7.

2007/7/XIV/3/8.

2007/7/XIV/3/9.

2007/7/XIV/3/10.
2007/7/XIV/3/11.
2007/7/XIV/3/12.
2007/7/XIV/3/13.
2007/7/XIV/3/14.
2007/7/XIV/3/15.

2007/7/XIV/3/16.
2007/7/XIV/3/18.
2007/7/XIV/3/19.

2007/7/XIV/3/20.
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Kód

Benyújtó

Mk245

ELTE (konz)

Mk246

ELTE (konz)

Mk248

ELTE (konz)

Mk250

ELTE (konz)

Mk251

ELTE (konz)

Mk348

BME

Mk350
Mk371

NyME
ELTE

Mk101

SzFE

Mk210

SzTE

Mk211

SzTE

Mk212

SzTE

Mk213

SzTE

Mk214

SzTE

Mk215

SzTE

Mk216

SzTE

Mk217

SzTE

Mk218

Szte

Mk219

SzTE

Mk221

SzTE

Mk223
Mk224
Mk228

ELTE(konz)
ELTE(konz)
ELTE(konz)

Mk228

ELTE(konz)

166

A kérelem címe
olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak létesítése
portugál nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak létesítése
román nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak létesítése
skandinavisztika mesterképzési szak
létesítése
spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak létesítése
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök mesterszak létesítése
erdımérnök mester szak létesítése
etológus mesterszak létesítése
színházrendezı (zenés színházi rendezı,
színházi koreográfus-rendezı, bábszínházi rendezı szakirányok) mesterszak
létesítése (2 új szakirány)
altajisztika (összehasonlító turkológia,
összehasonlító mongolisztika szakirányok) mesterszak létesítése
bolgár nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
cseh nyelv és irodalom MA létesítése
horvát nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
lengyel nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
orosz nyelv és irodalom mesterszak létesítése
szerb nyelv és irodalom mesterszak létesítése
szlavisztika mesterszak létesítése
szlovák nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
szlovén nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
ukrán nyelv és irodalom mesterszak
létesítése
arabisztika mesterszak létesítése
asszíriológia mesterszak létesítése
egyiptológia mesterszak létesítése
filmtudomány (elméleti, filmkészítı
szakirányok) mesterszak létesítése

Határozat száma
2007/7/XIV/3/22.
2007/7/XIV/3/23.
2007/7/XIV/3/24.
2007/7/XIV/3/25.
2007/7/XIV/3/26.
2007/8/XII/1/17.
2007/8/XII/2/5.
2007/8/XII/2/6.
2007/8/XII/3/20.

2007/8/XII/3/21.
2007/8/XII/3/22.
2007/8/XII/3/23.
2007/8/XII/3/24.
2007/8/XII/3/25.
2007/8/XII/3/26.
2007/8/XII/3/27.
2007/8/XII/3/28.
2007/8/XII/3/29.
2007/8/XII/3/30.
2007/8/XII/3/31
2007/8/XII/3/32.
2007/8/XII/3/33.
2007/8/XII/3/34.
2007/8/XII/3/35.
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Kód

Benyújtó

Mk247

ELTE(konz)

Mk249

ELTE(konz)

Mk255

ELTE(konz)

Mk346

SzTE

Mk358

ELTE

Mk369
Mk349
Mk209
Mk361
Mk363
Mk365

ELTE
SE+BCE
SZIE
ELTE
ELTE
BHF

Mk368

ELTE

Mk378

BCE-SZIE

Mk389

ELTE

Mk198átd

ELTE

A kérelem címe
régészet (ısrégészet, antik /görög-római/
régészet, római provinciák régészete,
kora keresztény régészet, népvándorlás
kori régészet, középkori régészet, kora
újkori régészet, az Eurázsiai steppe és a
finnugor népek régészete, az ókori ElıÁzsia régészete, arhaeometria szakirányok) mesterszak létesítése
sinológia mesterszak létesítése
logisztikai menedzser mesterszak létesítése
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási mesterszak létesítése
interkulturális pszichológiai és pedagógiai mesterszak létesítése
biofizikus mesterszak létesítés
sportmenedzser mesterszak létesítés
agrár-mérnöktanár mesterszak létesítés
kisebbségpolitika mesterszak létesítés
filozófia mesterszak létesítés
vaisnava teológia mesterszak létesítés
természettudomány története és filozófiája (tudománytörténet és tudományfilozófia kutató, természettudomány a társadalomban szakértı szakirányok) mesterszak létesítés
európai és nemzetközi igazgatás mesterszak létesítés
finnugrisztika (uralisztika, finnugor
nyelvészet, uráli népek kultúrája,
fennisztika, szamojedológia szakirányok)
mesterszak létesítés
informatikus könyvtáros (13 szakirány:
humán informatika, infokommunikációs
szolgáltatásmenedzsment, információ- és
tudásmenedzsment, iskolai könyvtáros,
minıségmenedzsment, közszolgáltató
könyvtáros, kutatási információforrások
menedzsmentje, különgyőjtemények,
médiamatika, nyelvészeti informatika,
régi nyomtatványok feldolgozása, szaktudományi információmenedzser, üzleti
információmenedzser, webtechnológia)
mesterszak létesítése megjegyzéssel
támogatva

Határozat száma

2007/8/XII/3/37.

2007/8/XII/3/38.
2007/8/XII/3/39.
2007/8/XII/3/41.
2007/8/XII/3/42.
2007/8/XII/4/2
2007/8/XII/4/8
2007/8/XII/5/1
2007/9/XIII/3/6
2007/9/XIII/3/7
2007/9/XIII/3/8

2007/9/XIII/3/9

2007/9/XIII/3/10

2007/9/XIII/3/11

2007/10/XII/4/1.
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Kód

A kérelem címe
ingatlanfejlesztı építészmérnök mesterMk380
BME
szak létesítése
Mk381
BME
tervezı építészmérnök mesterszak létesítése
urbanista építészmérnök mesterszak
Mk382
BME
létesítése
építészmérnök szerkezettervezı (szerkeMk383
BME
zettervezı építészmérnök szakirány)
mesterszak létesítése
Mk192átd
ELTE
térképész mesterszak létesítése
Mk367
DE
hidrobiológus mesterszak létesítése
humánbiológia-antropológia mesterszak
Mk372átd
ELTE
létesítése
Mk373átd
ELTE
immunológia mesterszak létesítése
BME
kommunikáció és médiatudomány MA
Mk182átd2
(konz)
létesítése
zsidó kultúratörténet mesterszak létesítéMk222mód
OR-ZSE
se (megjegyzéssel támogatva)
hebraisztika (bibliatudomány, zsidó
Mk230mód
ELTE
tudományok szakirányok) mesterszak
létesítése
indológia (szanszkrit, hindí szakirányok)
Mk231mód
ELTE
mesterszak létesítése
Mk232mód
ELTE
iranisztika mesterszak létesítése
Mk233
ELTE
japanológia mesterszak létesítése
Mk237mód
ELTE
mongolisztika mesterszak létesítése
néprajz (folklorisztika, anyagi kultúra,
társadalomnéprajz, európai etnológia,
kulturális antropológia, vallási népMk243mód2 ELTE (konz) rajz/vallásantropológia, táncfolklorisztika / táncantropológia, kulturális örökség,
néprajzi muzeológia szakirányok) mesterszak létesítése
Mk252mód
ELTE
tibetológia mesterszak létesítése
turkológia (török filológia, oszmán törtéMk253mód
ELTE
nelem szakirányok) mesterszak létesítése
Mk351mód
ELTE
buddhizmus mesterszak létesítése
Mk355
ELTE
iszlám tanulmányok mesterszak létesítése
reneszánsz tanulmányok (angol irodalom,
filozófia, francia irodalom, magyar irodalom, magyar történelem, mővészettörtéMk357
ELTE
net, neolatin irodalom, német irodalom,
olasz irodalom, portugál irodalom, spanyol irodalom, szlavisztika, történettudomány szakirányok) mesterszak létesítése

168

Benyújtó

Határozat száma
2007/10/XII/1/6.
2007/10/XII/1/7.
2007/10/XII/1/8.
2007/10/XII/1/9.
2007/10/XII/2/1.
2007/10/XII/2/2.
2007/10/XII/2/3.
2007/10/XII/2/4.
2007/10/XII/3/12.
2007/10/XII/3/13.
2007/10/XII/3/14.
2007/10/XII/3/15.
2007/10/XII/3/16.
2007/10/XII/3/17.
2007/10/XII/3/18.

2007/10/XII/3/19.

2007/10/XII/3/20.
2007/10/XII/3/21.
2007/10/XII/3/22.
2007/10/XII/3/24.

2007/10/XII/3/25.
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Kód

Benyújtó

Mk362

ELTE(konz)

Mk385

DRHE

Mk340

SE

Mk341

ELTE+DE

Mk376átd

SzIE

A kérelem címe
etika (filozófiai etika, etikatörténet, alkalmazott etika, ember-és társadalomismeret szakirányok) mesterszak létesítése
pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (pasztorális tanácsadás,
pasztorális szervezetfejlesztés,
karitásztudomány szakirányok) mesterszak létesítése
egészségügyi menedzser mesterszak
létesítése (egészségügyi menedzser szaknévvel és az indoklásban tett megjegyzésekkel és elvárásokkal támogatva)
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (egészségpolitika tervezés és elemzés, egészség-gazdaságtan szakirányok)
mesterszak létesítése
mezıgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök mesterszak létesítése

Határozat száma
2007/10/XII/3/26.

2007/10/XII/3/28.

2007/10/XII/4/2.

2007/10/XII/4/3.

2007/10/XII/4/5.

Nem támogatott képzési és kimeneti követelmények (mesterszakok)
Kód
Mk186
Mk183
Mk199
Mk203
(Ms110)

Benyújtó
A kérelem címe
BHF
vaisnava teológia mesterszak létesítése
PE
mővelıdéstörténet mesterszak létesítése
ELTE
politikai szakértı mesterszak létesítése

Mk205

ME

Mk206
Mk208
Mk207

Mk244

Mk374
Mk375
Mk235
Mk256

PTE

kulturális mediátor mesterszak létesítése

interkulturális menedzsment mesterszak létesítése
ME
interkulturális kommunikáció MA létesítése
PTE
romológia mesterszak létesítése
természettudományos-kommunikáció mesterELTE
szak létesítése
nyelvtudomány mesterképzési szak létesítése
(általános nyelvészet, történeti nyelvészet,
leíró nyelvészet, beszédtudomány, szövegtan
ELTE
és stilisztika, nyelv, társadalom, kultúra, funk(konz)
cionális kognitív nyelvészet, alkalmazott
nyelvészet, elméleti és számítógépes nyelvészet)
ELTE/PE informatikus vegyész mesterszak létesítése
számítógépes természettudomány mesterszak
ELTE/PE
létesítése
ELTE(konz) koreanisztika mesterszak létesítése
MKE
látványtervezı mővész mesterszak létesítése

Határozat száma
2007/4/V/23.
2007/5/XI/3/8.
2007/5/XI/3/9.
2007/6/VIII/3/8.
2007/6/VIII/3/9.
2007/6/VIII/3/10.
2007/6/VIII/3/11.
2007/6/VIII/3/13.

2007/7/XIV/3/21.

2007/8/XII/1/18.
2007/8/XII/1/19.
2007/8/XII/3/36.
2007/8/XII/3/40.
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Kód
Mk368
Mk370
Mk343

Mk366
Mk354
Mk347
Mk359
Mk388
Mk387
Mk353
Mk377
Mk391
Mk384
Mk197

170

Benyújtó

A kérelem címe
összehasonlító irodalom- és mővészettudoELTE
mány mesterszak létesítése
ELTE
biomolekuláris kémia mesterszak létesítés
orvosi antropológia(klinikai orvosi antropológiai, pszichiátriai és pszichológiai, orvosi
SE
antropológia és népegészségügy szakirányok)
mesterszak létesítés
fizikus-anyagmérnök (anyagtudományianyagtervezı, bio- és intelligens anyagok,
ME
felülettechnika, nanotech-nológiai stb. szakirányok) mesterszak létesítés
ELTE
iszlám mővészettörténet mesterszak létesítés
SZTE
területfejlesztı mesterszak létesítés
városi tanulmányok (városmenedzser városELTE
ökológus szakirányok) mesterszak létesítés
kommunikációtechnikai mérnök mesterszak
SZIE
létesítése
BCE
agroökológus mesterszak létesítése
indoeurópai összehasonlító nyelvészet mesterELTE
szak létesítése
összehasonlító helyi fejlesztés mesterszak
BCE-BME
létesítése
kultúratudomány (regionális kultúratudomány
BDF
szakirány) mesterszak létesítése
szerkezeti molekuláris biológia mesterszak
ELTE
létesítése
ELTE
geoinformatikus mesterszak létesítése

Határozat száma
2007/8/XII/3/43.
2007/8/XII/4/3
2007/8/XII/4/7

2007/9/XIII/1/4
2007/9/XIII/3/5
2007/9/XIII/4/2
2007/9/XIII/4/4
2007/10/XII/1/10.
2007/10/XII/2/5.
2007/10/XII/3/23.
2007/10/XII/3/27.
2007/10/XII/3/29.
2007/10/XII/4/6.
2007/10/XII/4/7.
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Szakindítások
Támogatott alapképzési szak indítási kérelmek
Kód
Bs882

Benyújtó
A kérelem címe
BME
mőszaki szakoktató indítása
Bs948
BHF
vaisnava teológia alapképzési szak indítása
Bs967
ORZsE zsidó liturgika alapképzé(Bs156)
si szak indítása
ipari termék- és formaterBs835mód BMF
vezı alapképzési szak
indítása
matematika alapképzési
Bi428
DE
szak indítása angol nyelven
anyagmérnöki alapképzéBs836
DE
si szak indítása
biológia angol nyelven
Bi404
DE
folytatandó alapképzés
katekéta-lelkipásztori
Bs968
PHF
munkatárs alapképzési
szak indítása
gazdálkodási és meBs980
BKF
nedzsment alapképzési
szak indítása
közlekedésmérnöki alapBs210
NyF
képzési szakon indítása
(Bk60)
kémia alapképzési szak
Bi407kieg DE
indítása angol nyelven
pedagógia alapképzési
Bs974mód. ME
szak indítása
informatikus könyvtáros
Bs979
KTIF
alapképzési szak indítása
Bs995

HJF

Bi398

DE

Bs997

SzTE

Bs999

TSF

kézmőves alapképzési
szak indítása
fizika alapképzési szak
indítása (angol nyelvő
képzés)
vadgazda mérnök alapképzési szak indítása
ápolás és betegellátás
alapképzési szak indítása

Szakirányok
elektronikai és informatikai
teológia, vaisnava,
vallásbölcselı

Határozat száma
2007/2/VII/2/1.
2007/4/V/4.
2007/5/XI/3/2.

2 szakiránnyal

2007/6/VIII/1/1.

szakirány nélkül

2007/6/VIII/1/2.
2007/6/VIII/1/4.

szakirányt nem terveznek

2007/6/VIII/2/1.

katekéta, lelkipászto2007/6/VIII/3/1.
ri munkatárs
2007/6/VIII/3/3.
légiközlekedési,
hajózó

2007/7/XIV/1/10.
2007/7/XIV/1/11.

nevelési asszisztens,
oktatási asszisztens

2007/7/XIV/3/3.

iskolai könyvtáros

2007/7/XIV/3/5.

kerámiamővesség,
festett-nyomott textilmővesség, szövı
textilmővesség

2007/7/XIV/3/6.

2007/8/XII/1/20
2007/8/XII/2/2.
ápolás

2007/8/XII/2/3.
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Kód
Bs1017

Benyújtó
SzE

Bs990

ZsKF

Bs993

PE

Bs1006

SzTE

Bs1008

SzFE

Bs1009

SzFE

Bs1010

SzFE

Bs1014

BME

Bs1019

DE

Bs1020

ME

Bs1022

PTE

Bs1024

ELTE

Bs1026

SzIE

Bs973mód BHF
Bs1000

TSF

Bs1013

ME

Bs1011

ORKIZSE

Bs1029

KF

Bs677kieg. ELTE

172

A kérelem címe
ápolás és betegellátás
alapképzési szak indítása
emberi erıforrás alapképzési szak indítása

Szakirányok

Határozat száma

szülésznı

2007/8/XII/2/4.

munkaügyi kapcsolatok, munkaerıpiaci, pénzügyiadózási

2007/8/XII/3/5.

társadalmi tanulmányok
2007/8/XII/3/7.
alapképzési szak indítása
társadalmi tanulmányok
2007/8/XII/3/9.
alapképzési szak indítása
gyártásszervezı alapkép2007/8/XII/3/11.
zési szak indítása
mősorvezetı, mősorrendezı alapképzési szak
2007/8/XII/3/12.
indítása
kameraman alapképzési
2007/8/XII/3/13.
szak indítása
nemzetközi gazdálkodás
2007/8/XII/3/14.
alapképzési szak indítása
kereskedelem és marketing alapképzési szak
2007/8/XII/3/15.
indítása
politológia alapképzési
2007/8/XII/3/16.
szak indítása
környezetkultúra alapképkörnyezetprezentáció 2007/8/XII/3/17.
zési szak indítása
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
2007/8/XII/3/18.
indítása
pénzügy és számvitel
pénzügy, számvitel 2007/8/XII/3/19.
alapképzési szak indítása
vaisnava jógamester
2007/8/XII/4/4
alapszak indítás
egészségügyi szervezı
egységturizmus
2007/8/XII/4/5
alapszak indítás
egészségügyi szervezı
egységturizmus
2007/8/XII/4/6
alapszak indítás
zsidó közösségszervezı
2007/9/XIII/3/2
alapszak indítás
ipari termék-és formatervezı mérnök alapszak
2007/10/XII/1/1.
indítása
keleti nyelvek és kultúrák
koreai
2007/10/XII/3/1.
alapszak indítása
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Kód

Benyújtó

Bs994átd.

KTIF

Bs1028

EKF

Bs1031

VHF

Bs1037

MKE

Bs1001mód SzTE

A kérelem címe

Szakirányok
Határozat száma
elektronikus sajtó,
kommunikáció és médiaírott sajtó, egyházi
2007/10/XII/3/5.
tudomány alapszak indítákommunikáció,
sa
segítı-fejlesztı
csak a borturizmus
turizmus-vendéglátás
szakiránnyal támo- 2007/10/XII/3/8.
alapszak indítása
gatva
társadalmi tanulmányok
nonprofit ügyintézı 2007/10/XII/3/9.
alapszak indítása
csak a jelmez- és
alkalmazott látványtervebábtervezı, szak- 2007/10/XII/3/11.
zés alapszak indítása
iránnyal támogatva
alkalmazott biotechbiomérnök alapszak indí- nológia, élelmiszer2007/10/XII/4/4.
tása
minısítı, környezetvédelmi

Támogatott mesterszak indítási kérelmek
Kód
Ms92
Ms97
Ms105
Ms80
Ms99

Benyújtó
BCE
BME
BCE
SzIE
ELTE

A kérelem címe
közigazgatási mesterszak indítása
építész osztatlan (5 éves) mesterszak indítása
tájépítész mesterszak indítása
természetvédelmi mérnök mesterszak indítása
neveléstudományi mesterszak indítása

Határozat száma
2007/2/VII/2/2.
2007/4/V/1.
2007/4/V/2.
2007/4/V/3.
2007/4/V/30.

ZsKF
ME
MTF
MTF
BCE

politikatudományok mesterszak indítása
mérnök informatikus mesterszak indítása
klasszikus balettmővész mesterszak indítása
néptáncmővész mesterszak indítása
gazdaságinformatikus mesterszak indítása
élelmiszer-biztonsági és –minıségi mérnök
mesterszak indítása (szakirányt nem terveznek)
állattenyésztı mérnök mesterszak indítása
(kérıdzı gazdasági állatfajok tenyésztése és
termék elıállítása, haltenyésztés és
akvakultúra, valamint a társ és hobbiállattenyésztés szakirányokon)
vadgazda MA indítása (- szakirány)
szociológia (15 szakiránnyal) mesterszak
indítása

2007/4/V/31.
2007/5/XI/1/4.
2007/5/XI/3/10.
2007/5/XI/3/11.
2007/5/XI/4/2.

(Mk188kieg)

Ms90
Ms94
Ms86
Ms87
Ms72mód.

Ms101átd. NyME

Ms107

SzIE

Ms111

SzIE

Ms100

ELTE

2007/6/VIII/2/5.

2007/6/VIII/2/6.

2007/6/VIII/2/7.
2007/6/VIII/3/14.
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Kód

Benyújtó

Ms113

ELTE

Ms119

RTF

Ms84

DE

Ms114

ELTE

Ms47kieg. DE
Ms134

BMF

Ms144

SzE

Ms120

SzE

Ms125

SzE

Ms128

SzE

Ms42kieg. NyME

Ms136

DE

Ms149

SzIE

Ms96átd.

SzTE

Ms115átd. SzIE
Ms118átd. PE
Ms121kieg. SzIE
Ms102
DE
(Mk195)
Ms104
(Mk196)

174

DE

A kérelem címe
kulturális antropológia (általános és alkalmazott antropológia szakiránnyal) mesterszak
indítása
rendészeti vezetı mesterszak indítása
egészségügyi szociális munka mesterszak indítása
survey statisztika (2 szakiránnyal) mesterszak
indítása
alkalmazott matematikus mesterszak indítás
(megjegyzéssel) támogató MAB határozat
kapcsán a MAB által kértek teljesítésérıl
mérnök informatikus mesterképzési szak indítása
mérnök informatikus mesterképzési szak indítása
építész osztatlan mesterképzési szak indítása
közlekedésmérnöki mesterképzési szak indítása
(közlekedési rendszerek, infrastruktúra, jármőüzemeltetési szakirányok)
infrastruktúra-építımérnöki mesterképzési
szak indítása (közlekedésépítı szakirány)
faipari mérnöki mesterképzési szak indítása
(fatudományi, technológia és üzemfenntartás,
terméktervezı, faszerkezet-tervezı, faipari
informatika, valamint marketing és menedzsment szakirányok)
létesítménymérnöki mesterképzési szak indítás
Egyetem jármőmérnöki mesterképzési szak
indítása (jármőrendszer-mérnöki, belsı égéső
motorok szakirányok)
élelmiszermérnök mesterképzési szak indítása
(élelmiszeripari technológia- és termékfejlesztés szakirány)
agrármérnöki mesterképzési szak indítása
(kertészeti nemzetközi mezıgazdaság, talaj- és
vízvédelem szakirányok)
agrármérnöki mesterképzési szak indítása
növényorvosi mesterképzési szak indítása
táplálkozástudomány mesterképzési szak indítása
molekuláris biológia mesterképzési szak indítása (támogatja abban az esetben, ha a szak
létesítésénél kifogásoltak korrekciója megtörténik)

Határozat száma
2007/6/VIII/3/15.
2007/6/VIII/3/16.
2007/6/VIII/4/2.
2007/6/VIII/4/3.
2007/6/VIII/7.
2007/7/XIV/1/12.
2007/7/XIV/1/13.
2007/7/XIV/1/14.
2007/7/XIV/1/15.
2007/7/XIV/1/16.

2007/7/XIV/1/17.

2007/7/XIV/1/18.
2007/7/XIV/1/19.

2007/7/XIV/2/4.

2007/7/XIV/2/5.
2007/7/XIV/2/6.
2007/7/XIV/2/7.
2007/7/XIV/2/8.

2007/7/XIV/2/9.
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Kód
Ms139

Benyújtó
A kérelem címe
SzIE
környezetmérnök mesterképzési szak indítása
szociológia mesterképzési szak indítása (gazdaság- és szervezetszociológia, közvéleményMs130
BCE
kutatás, társadalmi nem (gender) szakirányok)
politikatudomány mesterképzési szak indítása
Ms131
BCE
(közkapcsolatok, politikaelméleti szakirányok)
nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
Ms132
BCE
indítása (diplomácia, regionális és civilizációs
tanulmányok szakirányok)
nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
indítása (Európa-tanulmányok, regionális és
civilizációs tanulmányok, diplomácia
Ms135
PE
/kulturális diplomácia és kulturális kapcsolatok/ szakirányok)
Ms173
SzTE
matematikus mesterszak indítása
alkalmazott matematikus (alkalmazott analízis,
operációkutatás, számítástudomány,
Ms225
ELTE
sztocihasztika szakirányok) mesterszak indítása
Ms234
ELTE
matematikus mesterszak indítása
Ms169
SzTE
csillagász mesterszak indítása
Ms228
ELTE
csillagász mesterszak indítása
fizikus (alkalmazott fizika, informatikus fizika,
környezetfizika, nukleáris technika szakiráMs48kieg. DE
nyok) mesterszak indítása
fizikus (alkalmazott fizikus, informatikus fiziMs170
SzTE
ka szakirányok) mesterszak indítása
fizikus (alkalmazott fizika, informatikus fizika
Ms212
PTE
szakirányok) mesterszak indítása
fizikus (biofizika, informatikus fizika, környeMs229
ELTE
zetfizika szakirányok) mesterszak indítása
vegyészmérnök (ásványolaj és petrolkémiai,
finomkémiai mőveleti, folyamatmérnöki, raMs148
PE
diokémiai technológia szakirányok) mesterszak indítása
Ms190
BME
gépészmérnök mesterszak indítása
alkalmazott matematikus mesterszak indítása
Mi47
DE
(angol nyelvő képzés)
gépészeti modellezés mesterszak indítása (anMi189
BME
gol nyelvő képzés)
Ms140
DE
növényorvos mesterszak indítása
Ms142
DE
kertészmérnök mesterszak indítása
Ms152
DE
agrármérnök mesterszak indítása
élelmiszerbiztonsági- és minıségi mérnök
Ms159
DE
mesterszak indítása

Határozat száma
2007/7/XIV/2/11.
2007/7/XIV/3/27.
2007/7/XIV/3/28.
2007/7/XIV/3/29.

2007/7/XIV/3/30.

2007/8/XII/1/4.
2007/8/XII/1/6.
2007/8/XII/1/7.
2007/8/XII/1/8.
2007/8/XII/1/9.
2007/8/XII/1/10.
2007/8/XII/1/11.
2007/8/XII/1/12.
2007/8/XII/1/13.

2007/8/XII/1/14.
2007/8/XII/1/16.
2007/8/XII/1/21.
2007/8/XII/1/22.
2007/8/XII/2/7.
2007/8/XII/2/8.
2007/8/XII/2/9.
2007/8/XII/2/10.
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Kód
Ms160

Benyújtó
A kérelem címe
NyME
növényorvos mesterszak indítása
biológus (idegtudomány és humánbiológia,
molekuláris genetika, sejt- és fejlıdéstudomány, molekuláris, immun- és mikrobiológia,
Ms226
ELTE
növénybiológia, ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirányok) mesterszak
indítása
meteorológus (idıjárás elırejelzı, éghajlatkuMs235
ELTE
tató szakirányok) mesterszak indítása
társadalmi nemek tanulmánya mesterszak
Ms106mód KEE
indítása
Ms126átd KEE
politikatudomány mesterszak indítása
kulturális antropológia (alkalmazott antropoMs133
ME
lógia, vi-zuális antropológia szakirányok)
mesterszak indítása
marketing (marketingstratégia, turizmus- és
Ms154
szolgáltatásmarketing szakirányok) mesterszak
SzE
Mi154
indítása (magyar és angol nyelven)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (összehaMs155
sonlító európai gazdasági és üzleti tanulmáSzE
Mi155
nyok szakirányok) mesterszak indítása (magyar és angol nyelven)
Ms156
PTE
marketing mesterszak indítása
pénzügy (vállalati pénzügy, befektetés-elemzı
Ms157
PTE
szakirányok) mesterszak indítása
vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás,
emberi erıforrás-menedzsment és szervezetMs158
PTE
fejlesztés szakirányok) mesterszak indítása
magyar és angol nyelven
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok, nemzetközi gazdaságelemzı, nemzetköMs161
BCE
zi fejlesztési, nemzetközi üzleti menedzsment
szakirányok) mesterszak indítása
pénzügy (vállalati pénzügy, befektetés-elemzı,
Ms162
BCE
monetáris és közpénzügyek szakirányok) mesterszak indítása
nemzetközi tanulmányok (Európa tanulmáMs164
ZsKF
nyok; diplo-mácia szakirányok) mesterszak
indítása
vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás,
információmenedzsment, emberi erıforrásMs166
SZIE
menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányok) mesterszak indítása

176

Határozat száma
2007/8/XII/2/11.

2007/8/XII/2/13.

2007/8/XII/2/15.
2007/8/XII/3/44.
2007/8/XII/3/45.
2007/8/XII/3/46.

2007/8/XII/3/47.

2007/8/XII/3/48.
2007/8/XII/3/49.
2007/8/XII/3/50.

2007/8/XII/3/51.

2007/8/XII/3/52.

2007/8/XII/3/53.

2007/8/XII/3/54.

2007/8/XII/3/55.
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Kód

Benyújtó

Ms167

SZIE

Ms176

SZIE

Ms177
Ms178

BCE
BCE

Ms180

BCE

Ms181

BCE

Ms182

BCE

Ms183

ME

Ms184

ME

Ms186

ME

Ms187
Ms188
Ms192

ME
ME
PE

Ms194

PE

Ms196

PE

Ms197
Ms198
Ms199

BME
BME
BME

A kérelem címe
marketing (marketing stratégia és tervezés,
logisztika és ellátási lánc menedzsment, marketingtudás és információmenedzsment, üzleti
kommunikáció szakirányok) mesterszak indítása
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nemzetközi üzleti menedzsment, nemzetközi gazdaságelemzés, összehasonlító európai gazdasági
és üzleti tanulmányok szakirányok) mesterszak
indítása
marketing mesterszak indítása
MBA (angol nyelven is) mesterszak indítása
számvitel (vezetıi számvitel, ellenırzés és
könyvvizsgálat szakirányok) mesterszak indítása
vállalkozásfejlesztés mesterszak indítása
vezetés és szervezés (szervezetalakítás és folyamatszervezés, controlling és teljesítménymenedzsment, termelés és szolgáltatásmenedzsment, emberi erıforrás-menedzsment és
szervezetfejlesztés szakirányok) mesterszak
indítása
marketing (angol nyelven) (businessmarketing, non-business marketing, értékesítés-menedzsment szakirányok) mesterszak
indítása
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA
indítása
számvitel (vezetıi számvitel, ellenırzés és
könyvvizsgálat szakirányok) mesterszak indítása
vállalkozásfejlesztés mesterszak indítása
vezetés és szervezés mesterszak indítása
közgazdasági elemzı mesterszak indítása
számvitel (vezetıi számvitel, ellenırzés és
könyvvizsgálat szakirányok) mesterszak indítása
vezetés és szervezés (termelés- és szolgáltatásmenedzsment, emberi erıforrásmenedzsment és szervezetfejlesztés szakirányok) mesterszak indítása
közgazdasági elemzı mesterszak indítása
marketing mesterszak indítása
MBA mesterszak indítása

Határozat száma

2007/8/XII/3/56.

2007/8/XII/3/57.

2007/8/XII/3/58.
2007/8/XII/3/59.
2007/8/XII/3/60.
2007/8/XII/3/61.

2007/8/XII/3/62.

2007/8/XII/3/63.

2007/8/XII/3/64.
2007/8/XII/3/65.
2007/8/XII/3/66.
2007/8/XII/3/67.
2007/8/XII/3/68
2007/8/XII/3/70

2007/8/XII/3/71
2007/8/XII/3/72
2007/8/XII/3/73
2007/8/XII/3/74
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Kód

Benyújtó

Ms201

BME

Ms204

BME

Ms214

SZTE

Ms215

SZTE

Ms216

SZTE

Ms218

PE

Ms237

BCE+KE
NYME,
BMF

Ms248
Ms249

NYME

Ms256

ELTE

Ms260

DE

Ms261

DE

Ms269

ZSKF

Ms270
Ms191

HFF
SE+BCE

Ms137

NYME

Ms217

SZIE

Ms482

ME

Ms481

BME
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Határozat száma
pénzügy (vállalati pénzügy, befektetés-elemzı
monetáris és közpénzügyek szakirányok) mes- 2007/8/XII/3/75
terszak indítása
vezetés és szervezés (termelés- és szolgáltatásmenedzsment szakirányok) mesterszak
2007/8/XII/3/76
indítása
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nemzetközi üzleti menedzsment szakirányok) mester- 2007/8/XII/3/77
szak indítása
közgazdálkodás és közpolitika mesterszak
2007/8/XII/3/78
indítása
marketing mesterszak indítása
2007/8/XII/3/79
neveléstudományi (kora gyermekkor pedagógiai, felsıoktatás-pedagógiai, nevelési és okta2007/8/XII/3/80
tási kutatások szakirányok) mesterszak indítása
pénzügy mesterszak indítása
2007/8/XII/3/81
vállalkozásfejlesztés mesterszak indítása
vezetés és szervezés (információmenedzsment,
emberi erıforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányok) mesterszak indítása
szociális munka mesterszak indítása
vezetés és szervezés (információmenedzsment,
cont-rolling és teljesítménymenedzsment,
emberi erıforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányok) mesterszak indítása
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nemzetközi üzleti menedzsment, nemzetközi gazdaságelemzés szakirányok) mesterszak indítása
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nemzetközi üzleti menedzsment, nemzetközi fejlesztés, összehasonlító európai gazdasági és üzleti
tanulmányok szakirányok) mesterszak indítása
turizmus-menedzsment mesterszak indítása
sportmenedzser mesterszak indítás
mérnöktanár (faipari, könnyőipari, környezetmérnöki szakképzettséggel) mesterszak
indítás
logisztikai mérnök (logisztikai folyamatok
szakirány) mesterszak indítás
gépészmérnök mesterszak indítás
fizikus (alkalmazott fizika, nukleáris technika,
hagyományos kutatófizikus szakirányok) mesterszak indítás magyar és angol nyelven

2007/8/XII/3/84
2007/8/XII/3/85
2007/8/XII/3/86
2007/8/XII/3/87

2007/8/XII/3/88

2007/8/XII/3/89
2007/8/XII/3/90
2007/8/XII/4/9
2007/8/XII/5/2
2007/9/XIII/1/1
2007/9/XIII/1/2
2007/9/XIII/1/3
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Kód

Benyújtó

A kérelem címe
geográfus (geoinformatika, táj- és környezetMs171
SZTE
kutatás, turizmus-földrajz, terület- és településfejlesztés szakirányok) mesterszak indítás
környezettudomány (környezet-földtudomány,
Ms172
SZTE
mőszeres környezeti analitika és technológia
szakirányok) mesterszak indítás
geográfus (geomorfológia, táj- és környezetMs213
PTE
kutatás, terület és településfejlesztés, turizmusföldrajz szakirányok) mesterszak indítás
vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak indíMs252
KRF
tás
vallástörténet (hebraisztika szakirány) mesterMs32
PPKE
szak indítás
vallástudomány (alkalmazott vallástudomány,
Ms138mód SZTE
vallástörténet szakirányok) mesterszak indítás
szociológia (gazdaság- és szervezetelemzés,
nemzeti és etnikai kisebbségek, vallásszocioMs143átd. PPKE
lógia szakirányok) mesterszak indítás
számvitel (vezetıi számvitel, ellenırzés és
Ms203
BME
könyvvizsgálat szakirányok) mesterszak indítás
szociálpolitika (általános szociálpolitika, terüMs222
PTE
leti szociálpolitika szakirányok) mesterszak
indítás
Ms257
ELTE
szociálpolitika mesterszak indítás
szociálpolitika (szakirányok: foglalkozáspoliMs262
BCE+NYF tika, társadalom-epidemiológia (BCE), roma
integrációügyi szakértı (NYF) MA indítás
geofizikus (magyar és angol nyelven kutató
Ms232
ELTE
geofizikus, őrkutató-távérzékelı szakirányok)
mesterszak indítás
szociális munka (általános szociális munka,
Ms221
PTE
klinikai szociális munka szakirányok) mesterszak indítás
egészségügy szociális munka mesterszak indíMs267
PTE
tás
regionális és környezeti gazdaságtan (területMs153
fejlesztés, városfejlesztés szakirányok) mesterSZIE
Mi153
szak indítás magyar és angol nyelven
regionális-és környezeti gazdaságtan (területMs179
BCE
fejlesztési, környezetfejlesztési szakirányok)
mesterszak indítás
regionális-és környezeti gazdaságtan (területMs185
ME
fejlesztési, környezetfejlesztési szakirányok)
mesterszak indítás

Határozat száma
2007/9/XIII/2/1

2007/9/XIII/2/2

2007/9/XIII/2/3
2007/9/XIII/2/4
2007/9/XIII/3/12
2007/9/XIII/3/13
2007/9/XIII/3/14

2007/9/XIII/3/16

2007/9/XIII/3/18
2007/9/XIII/3/20
2007/9/XIII/3/21

2007/9/XIII/4/3

2007/9/XIII/4/5
2007/9/XIII/4/6
2007/9/XIII/4/7

2007/9/XIII/4/8

2007/9/XIII/4/9
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Kód

Benyújtó

Ms202

BME

Ms264

SZIE

Ms265

SZTE

Ms174mód SzTE

Ms211mód PTE
Ms451mód SzIE
Mi42kieg

NyME

Ms146mód SE
Ms168mód SzTE

Ms209átd

PTE

Ms230átd

ELTE

Ms231

ELTE

Ms259átd

DE

Ms271átd

PE

Ms414

KE

Ms416

DE

180

A kérelem címe
regionális-és környezeti gazdaságtan (területfejlesztési, környezetfejlesztési, városfejlesztési szakirányok) mesterszak indítás
regionális-és környezeti gazdaságtan mesterszak indítás
regionális-és környezeti gazdaságtan (területfejlesztési szakirány) mesterszak indítás
vegyész (anyagkutató vegyész, szintetikus
kémiai vegyész, analitikus vegyész, gyógyszerkutató vegyész, környezetkémiai vegyész,
informatikai kémia szakirányok) mesterszak
indítása
vegyész mesterszak indítása
gépészmérnök mesterszak indítása
faipari mérnök (angol nyelvő képzés) mesterszak létesítése
szakedzı mesterszak indítása
biológus (molekuláris-, immun-, és mikrobiológia, idegtudomány és humánbiológia, ökológia, evolúció- és konzervációbiológia szakirányok) mesterszak indítása
biológus (molekuláris-, immun-, és mikrobiológia, növénybiológia, és zoológia szakirányok) mesterszak indítása
geográfus (geomorfológia, táj-és környezetkutatás, terület-és településfejlesztés, regionális
elemzés szakirányok) mesterszak indítása
geológus (földtan-ıslénytan, hidrogeológia,
szénhidrogénföldtan, környezetföldtan, ásvány-kızettan-geokémia, ásványi nyersanyagok, archeometria szakirányok) mesterszak
indítása
környezettudomány (alkalmazott ökológus,
mőszeres környezetanalitikus szakirányok)
mesterszak indítása
növényorvos mesterszak indítása
állattenyésztı mérnök (gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása, lótenyésztılovassportszervezı, haltenyésztés,
akvakultúra, társ- és hobbiállattenyésztés szakirányok megjegyzéssel támogatva) mesterszak
indítása
állattenyésztı mérnök (állatnemesítı és tenyésztésszervezı, takarmányozás szakirányok)
mesterszak indítása megjegyzéssel támogatva

Határozat száma
2007/9/XIII/4/10
2007/9/XIII/4/12
2007/9/XIII/4/13

2007/10/XII/1/3.

2007/10/XII/1/4.
2007/10/XII/1/5.
2007/10/XII/1/11.
2007/10/XII/2/6.
2007/10/XII/2/7.

2007/10/XII/2/8.

2007/10/XII/2/9.

2007/10/XII/2/10.

2007/10/XII/2/12.
2007/10/XII/2/13.

2007/10/XII/2/14.

2007/10/XII/2/15.

Akkreditáció Magyarországon 17

Kód

Benyújtó

A kérelem címe
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérMs484
KE
nök mesterszak indítása
vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak indíMs490
SzIE
tása
vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak indíMs491
BCE
tása
amerikanisztika (összehasonlító tanulmányok,
Ms103mód
DE
kanadisztika, ausztralisztika szakirányok)
kieg
mesterszak indítása
emberi erıforrás tanácsadó mesterszak indítáMs108átd PTE
sa
Ms109
PTE
andragógia mesterszak indítása
pénzügy (vállalati pénzügy szakirány) mesterMs165mód SzIE
szak indítása
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmáMs200
BME
nyok, nemzetközi gazdaságelemzı szakirányok) mesterszak indítása
klasszikus énekmővész (operaének, egyéb
SzTE-ZMK
Ms206
színpadi ének szakirányok) mesterszak indítás
szociológia (társadalmi nemek (gender), teleMs220
PTE
pülésszociológia, vallásszociológia szakirányok) mesterszak indítása
karmester (fúvószenekari karnagy szakirány)
Ms238
DE-ZK
mesterszak indítása
klasszikus énekmővész (operaének, egyéb
Ms239
DE-ZK
színpadi ének szakirány) mesterszak indítása
fordító, tolmács (fordítói, tolmács szakiráMs255
ELTE
nyok) mesterszak indítása
fordító és tolmács (fordító, tolmács - angolnémet-francia-olasz szakirányok) mesterszak
Ms438
PE
indítása
Ms486
ZMNE
katonai vezetı mesterszak indítása
Ms275NyF
tanári mesterszak indítása - tanári modul
Ms296
Ms276
NyF
ének-zene tanár mesterszak indítása
Ms277
NyF
pedagógiatanár mesterszak indítása
Ms297BDF
tanári mesterszak indítása - tanári modul
Ms313
Ms309
BDF
pedagógia tanár mesterszak indítása
Ms313
BDF
technika tanár mesterszak indítása
Ms314KJF
tanári mesterszak indítása - tanári modul
Ms322
multikulturális nevelés tanára mesterszak
Ms321
KJF
indítása

Határozat száma
2007/10/XII/2/17.
2007/10/XII/2/18.
2007/10/XII/2/19.
2007/10/XII/3/30.
2007/10/XII/3/31.
2007/10/XII/3/32.
2007/10/XII/3/33.

2007/10/XII/3/35.

2007/10/XII/3/37.
2007/10/XII/3/38.
2007/10/XII/3/39.
2007/10/XII/3/40.
2007/10/XII/3/41.
2007/10/XII/3/45.
2007/10/XII/3/47.
2007/10/XII/5/1.
2007/10/XII/5/2.
2007/10/XII/5/3.
2007/10/XII/5/6.
2007/10/XII/5/9.
2007/10/XII/5/10.
2007/10/XII/5/11.
2007/10/XII/5/13.
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Kód
Ms323Ms334
Ms335Ms360
Ms346
Ms354

EKF

Ms355

EKF

Ms356
Ms358
Ms359

EKF
EKF
EKF

Ms360

EKF

Ms420Ms437
Ms442
Ms422
Ms426
Ms427
Ms428
Ms433
Ms454Ms477
Ms455
Ms459
Ms460
Ms462

Benyújtó

Határozat száma

ME

tanári mesterszak indítása - tanári modul

2007/10/XII/5/14.

EKF

tanári mesterszak indítása - tanári modul

2007/10/XII/5/16.

EKF

ének-zene tanár mesterszak indítása
játék- és szabadidı szervezı tanár mesterszak
indítása
multikulturális nevelés tanára mesterszak
indítása
inkluzív nevelés tanára mesterszak indítása
tehetségfejlesztı tanár mesterszak indítása
kollégiumi nevelıtanár mesterszak indítása
pedagógia értékelés és mérés tanára mesterszak indítása

2007/10/XII/5/19.
2007/10/XII/5/21.
2007/10/XII/5/22.
2007/10/XII/5/23.
2007/10/XII/5/24.
2007/10/XII/5/25.
2007/10/XII/5/26.

DE

tanári mesterszak indítása - tanári modul

2007/10/XII/5/27.

DE
DE
DE
DE
DE

fizika tanár mesterszak indítása
informatika tanár mesterszak indítása
kémia tanár mesterszak indítása
könyvtárpedagógiai tanár mesterszak indítása
matematika tanár mesterszak indítása

2007/10/XII/5/28.
2007/10/XII/5/29.
2007/10/XII/5/30.
2007/10/XII/5/31.
2007/10/XII/5/32.

SzTE

tanári mesterszak indítása - tanári modul

2007/10/XII/5/33.

SzTE
SzTE
SzTE
SzTE

biológia tanár mesterszak indítása
ének-zene tanár mesterszak indítása
fizika tanár mesterszak indítása
informatika tanár mesterszak indítása
kollégiumi nevelıtanár mesterszak indítása (a
székhelyen kívüli képzést nem támogatta a
MAB)
könyvtárpedagógiai tanár mesterszak indítása
környezettan tanár mesterszak indítása
matematika tanár mesterszak indítása
minıségfejlesztés tanár mesterszak indítása
(megjegyzésekkel támogatva)
multikulturális nevelés tanára mesterszak
indítása
tanulási és pályatanácsadási tanár mesterszak
indítása (megjegyzésekkel támogatva)
technika tanár mesterszak indítása

2007/10/XII/5/34.
2007/10/XII/5/36.
2007/10/XII/5/37.
2007/10/XII/5/38.

Ms464

SzTE

Ms465
Ms466
Ms467

SzTE
SzTE
SzTE

Ms468

SzTE

Ms469

SzTE

Ms474

SzTE

Ms475

SzTE
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A kérelem címe

2007/10/XII/5/39.
2007/10/XII/5/40.
2007/10/XII/5/41.
2007/10/XII/5/42.
2007/10/XII/5/43.
2007/10/XII/5/44.
2007/10/XII/5/45.
2007/10/XII/5/46.
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Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek
Kód
Bs908

Benyújtó

A kérelem címe
mérnökinformatikus alapképzési szak indítása
SOTER
Bs909 Nemzetközi gazdaságinformatikus
és Informati- alapképzési szak indítása
Bs910 kai Fıiskola nemzetközi tanulmányok
alapképzési szak indítása
Bs950 SzTE szhk. szabad bölcsészet
alapképzési szak indítása

Bs942 EKF

Bs583 BDF

Bs938 NyME
Bs946 BGF
Bs949 SzTE
Bs964 SzIE
Bs947 DF

Bs958 ME
(szhk: Bp.)
Bs963 KJF
Bs966 VHF
Bs943 SzTE
Bs959
Bs960
Bs961
Bs962

Patrónus
Alapítvány

filmelmélet és filmtörténet
szakirány indítása szabad
bölcsészet alapképzési
szakon
esztétika szakirány indítása
szabad bölcsészet alapképzési szakon
germanisztika alapképzési
szak indítása
közszolgálati alapképzési
szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
turizmus-vendéglátás alapképzési szak indítása
kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak
indítása
politológia alapképzési
szak indítása
szociálpedagógia alapképzési szak indítása
társadalmi tanulmányok
alapképzési szak indítása
kerámiatervezés alapképzési szak indítása
alkalmazott látványtervezés BA szak indítása
animációs tervezés BA
szak indítása
fotográfia BA szak indítása
tervezıgrafika BA szak
indítása

Szakirány

Határozat száma
2007/3/VII/1.
2007/3/VII/2.
2007/3/VII/3.

vallástudományi,
kommunikáció és
médiatudomány,
filmelmélet és
filmtörténet
filmelmélet és
filmtörténet

esztétika

2007/4/V/5.

2007/4/V/6.

2007/4/V/7.

2007/4/V/8.
2007/4/V/9.
2007/4/V/10.
2007/4/V/11.
2007/4/V/12.

2007/4/V/13.
2007/4/V/14.
2007/4/V/15.
2007/4/V/16.
2007/4/V/17.
2007/4/V/18.
2007/4/V/19.
2007/4/V/20.
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Kód
Bs901

Benyújtó

Szent György
Informatikai
Bs902
Oktatási kft.
Bs951
Wesley János
Fıiskola
Bs965
Bs898
Péter Rózsa
Gazdasági és
JogiBs897
igazgatási
Fıiskola
Bs900
Bs899

Bs971 Eötvös József
Fıiskola
Bs944 Pannon
Egyetem
Bs981 TSF
Bs969 EJF
Bs976 NyME

Bs977

Bs975

Bs952

Bs953
Bs954

184

A kérelem címe
Szakirány
gazdaságinformatikus
alapképzési szak indítása
védelmi igazgatási alapképzési szak indítása
ápoló ill. mentıtiszt szakirányok indítása az ápolás
és betegellátás alapképzési
szakon
egészségügyi szervezı
egészségügyi
alapképzési szak indítása
ügyvitelszervezı
pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása
közszolgálati alapképzési
szak indítása
igazgatásszervezı alapképzési szak indítása
igazságügyi igazgatás
alapképzési szak indítása
nemzetközi tanulmányok
alapképzési szak indítása
rekreáció szervezés és
egészségfejleszés alapképzési szak indítása
környezetmérnök alapképzési szak indítása
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
indítása
igazgatásszervezı alapképzési szak indítása

SOTER Nemnemzetközi igazgatás alapzetközi és
Informatikai képzési szak indítása
Fıisk.
politológia alapképzési
ME
szak indítása
Livermore
Informatikai,
matematika alapképzési
alkalmazott maFelsıoktatási
szak indítása
tematika
és Szolgáltató Kft.
Teller Ede
gazdaságinformatikus
E-business
Fıiskola
alapképzési szak indítása
Teller Ede
mérnök informatikus alap- vezetıi informáFıiskola
képzési szak indítása
ciós rendszerek

Határozat száma
2007/5/XI/1/1.
2007/5/XI/1/2.
2007/5/XI/2/1.

2007/5/XI/2/2.
2007/5/XI/3/3.
2007/5/XI/3/4.
2007/5/XI/3/5.
2007/5/XI/3/6.
2007/5/XI/3/7.
2007/5/XI/4/3.

2007/6/VIII/2/2.
2007/6/VIII/3/2.
2007/6/VIII/3/4.

2007/6/VIII/3/5.

2007/6/VIII/3/6.

2007/7/XIV/1/2.

2007/7/XIV/1/3.
2007/7/XIV/1/4.
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Kód
Bs955

Benyújtó
Teller Ede
Fıiskola

A kérelem címe
programtervezı informatikus alapképzési szak indítása

Bs983 NyF

mérnök informatikus BA
szak indítása

Bs985 GDF

gazdaságinformatikus
alapképzési szak indítása

Szakirány

Határozat száma

WEB-fejlesztés

2007/7/XIV/1/5.

agrárinformatikai,
ipari informatikai,
mechatronikai

2007/7/XIV/1/6.
2007/7/XIV/1/7.

SOTER
térinformatikai, IP
Nemzetközi mérnök informatikus alapBs987
alapú távközlés,
és Informati- képzési szak indítása
akadémiai
kai Fıiskola
vállalatirányítási
rendszerek, bankSOTER
informatika, gazNemzetközi gazdaságinformatikus
Bs988
és Informati- alapképzési szak indítása daság-modellezés
és szimuláció,
kai Fıiskola
akadémiai
természetvédelmi
környezetgazdálkodási
és területfejlesztéBs986 KF
agrármérnök alapképzési
si, erdı- és vadszak indítása
gazdálkodási
szabad bölcsészet alapkép- mővészettörténet,
Bs978 TPF
zési szak indítása
vallástudomány
akadémiai, szoftvertechnológia,
SOTER
programtervezı informatimesterséges intelNemzetközi
Bs1015
kus alapképzési szak indíligencia és multiés Informatitása
ágens alkalmazákai Fıiskola
sok
matematika alapképzési
matematika-X
Bs1018 BDF
szak indítása
szakos tanári
mechatronikai
mechatronikai mérnök
berendezések,
Bs1004 SzTE
alapszak indítása
biomechatronika
környezetgazdálkodási
Bs996 SzF
agrármérnök alapképzési
szak indítása
Bs970 ZsKF

nemzetközi igazgatási
alapképzési szak indítása

SOTER
Nemzetközi nemzetközi gazdálkodás
Bs972
és Informati- alapképzési szak indítása
kai Fıiskola

nemzetközi intézményi igazgatási,
nemzetközi vállalatok igazgatása
EU integráció, bank
és pénzügyi befektetések, gazdasági
elemzı

2007/7/XIV/1/8.

2007/7/XIV/1/9.

2007/7/XIV/2/1.

2007/7/XIV/3/4.

2007/8/XII/1/1.

2007/8/XII/1/2.
2007/8/XII/1/3.

2007/8/XII/2/1.

2007/8/XII/3/1.

2007/8/XII/3/2.
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Kód

Bs984

Bs989

Bs991

Bs1005
Bs1007

Bs1002
Bs1016
Bs982

Bs1021

Bs1025
Bs1023
Bi867
Bs956Li13

186

Benyújtó

A kérelem címe

Szakirány
Határozat száma
etnikai és kisebbségi tanulmányok
(ethnic Minority
Studies); az Eurónemzetközi tanulmányok
2007/8/XII/3/3
pai Unió fejleszBKF
alapképzési szak indítása
tési politikái és
projektjei; nemzetközi kommunikáció
nyomtatott és
kommunikáció és médiatuelektronikus sajtó,
VTIF
2007/8/XII/3/4
domány alapképzési szak
közéleti és egyháindítása
zi kommunikáció
2007/8/XII/3/6.
újságírás, komkommunikáció és médiatumunikációs techDF
domány alapképzési szak
nológia, üzleti
indítása
kommunikáció
szociálpedagógia alapkép2007/8/XII/3/8.
SzTE
zési szak indítása
kommunikáció és médiatuSzE
domány alapképzési szak
2007/8/XII/3/10.
indítása
informatikus és szakigazSZTE
gatási agrármérnök alap2007/8/XII/4/1
szak indítása
mőszaki szakoktató mester2007/8/XII/4/12
SZTE
szak indítása
alkalmazott látványterve2007/9/XIII/3/1
MKE
zés alapszak indítás
nemzetközi inSOTER
tézményi és elektNemzetközi nemzetközi igazgatási
ronikus igazgatás, 2007/9/XIII/3/3
és Informati- alapszak indítása
nemzetközi vállakai Fıiskola
latok igazgatása
nemzetközi tanulmányok
2007/9/XIII/3/4
ELTE
alapképzési szak indítása
biomérnök alapszak indítá- ökológiai élelmi2007/9/XIII/4/1
NYF
sa
szerfejlesztı
alkotómővészet és
music theory,
2007/10/XII/3/2.
DE-ZK
muzikológia alapszak indígeneral music
tása
mővelıdésszerveEUROSZFÉ andragógia alapszak indízı, személyügyi
2007/10/XII/3/3.
RA
tása
szervezı
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Kód

Benyújtó

A kérelem címe

Szakirány
Határozat száma
lokális
Bs957- EUROSZFÉ kommunikáció és médiatu- kommunikácó,
2007/10/XII/3/4.
Li13
RA
domány alapszak indítása írott és elektronikus sajtó
mozgóképkultúra
és médiaismeret,
mozgóképkultúra és médiaBs998
KE
mozgóképkultúra- 2007/10/XII/3/6.
ismeret alapszak indítása
átd
terjesztı, multimédiafejlesztı
szabad bölcsészet alapszak vallástudomány,
Bs1027 TPF
2007/10/XII/3/7.
indítása
mővészettörténet
történelem alapszak indítá2007/10/XII/3/10.
Bs1033 KJF
sa

Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek
Kód
Ms38
Ms39
Ms91
Ms93
Ms124

Benyújtó
A kérelem címe
BKTF
koreográfus mesterszak
indítása
BKTF
kortárstáncmővész mesterszak indítása
DF
kohómérnöki mesterszak
indítása
ME
gazdaságinformatikus
mesterszak indítása
népegészségügyi mesterSE-EFK
képzési szak indítása

Ms208

PTE

Ms236

ELTE

Ms210

PTE

Ms233

ELTE

Szakirány
kortárstánc

Határozat száma
2007/4/V/28.

kortárstánc

2007/4/V/29.

népegészségügyi
felügyelı
diszkrét matematika, mőszaki matealkalmazott matematikus
matika, pénzügymesterszak indítása
matematika, számítástudomány
analitikai kémia,
anyagkutatás,
gyógyszerkutatás,
vegyész mesterszak indítászerkezetkutatás,
sa
kémiai informatika,
környezetkémia,
szintetikus kémia
környezettudomány mes- környezethidrológia,
terszak indítása
alkalmazott ökológia
alkalmazott ökolókörnyezettudomány mesgus, mőszeres analiterszak indítása
tika, környezetfizika

2007/5/XI/1/3.
2007/5/XI/4/1.
2007/7/XIV/2/10.

2007/8/XII/1/5.

2007/8/XII/1/15.

2007/8/XII/2/12.
2007/8/XII/2/14.

187

Akkreditáció Magyarországon 17

Kód
Ms193
Ms245

Benyújtó
A kérelem címe
PE
MBA mesterszak indítása
marketing mesterszak
NYME
indítása

Ms246

NYME

Ms150

GYHF

Ms175

SZTE

Ms219

PTE

Ms254

ELTE

Ms263

ELTE

Ms274

ÁVF

Ms247

NYME

Ms251

DE

Ms417

DE

Ms195mód PE
Ms205

SzTEZMK

Ms273

PPKE

188

nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás mesterszak
indítása

Szakirány

Határozat száma
2007/8/XII/3/69
2007/8/XII/3/82

nemzetközi üzleti
menedzsment, öszszehasonlító európai 2007/8/XII/3/83
gazdasági és üzleti
tanulmányok

hittanár-nevelı mesterszak indítás
munkaügyi és társadalom- munkaügyi kapcsobiztosítási igazgatási mes- latok, társadalombiztosítási szakértı
terszak indítás
politikatudomány mesterszak indítás
kisebbségpolitika mesterszak indítás
nemzetközi emberi
nemzetközi tanulmányok
jogi és Európai
mesterszak indítás
fejlesztéspolitikai
specializációk
vállalkozásfejlesztés mesterszak indítás
regionális-és környezeti
környezetfejlesztési,
gazdaságtan mesterszak
városfejlesztési
indítás
geoinformatika,
geomorfológia, tájgeográfus mesterszak
és környezetkutatás,
indítása
terület- és településfejlesztés, turizmusföldrajz
környezetállapotértékelés, környekörnyezetmérnök mesterzettechnológia,
szak indítása
környezetmenedzsment
turizmus-menedzsment
mesterszak indítása
régizenemővész mestercsembaló
szak indítása
diplomácia, regionánemzetközi tanulmányok
lis és civilizációs
tanulmányok: Euromesterszak indítása
Mediterrán térség

2007/8/XII/5/3
2007/9/XIII/3/15
2007/9/XIII/3/17
2007/9/XIII/3/19

2007/9/XIII/3/22

2007/9/XIII/3/23
2007/9/XIII/4/11

2007/10/XII/2/11.

2007/10/XII/2/16.

2007/10/XII/3/34.
2007/10/XII/3/36.

2007/10/XII/3/42.
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Kód

Benyújtó

Ms364

PTE

Ms365

PTE

Ms450kieg KJF

Ms489

ELTE

Ms286

NyF

Ms290

NyF

Ms299

BDF

Ms304

BDF

Ms317

KJF

Ms327

ME

Ms343

EKF

Ms344

EKF

Ms353

EKF

Ms456

SzTE

A kérelem címe
Szakirány
kóruskarnagy mesterszak
kóruskarnagy
indítása
egyházzene mővész mesegyházzeneterszak indítása
kóruskarnagy
fordító és tolmács mester- fordító, tolmács szak indítása
angol-német-francia
nyelvelmélet, száelméleti nyelvészet mester- mítógépes nyelvészak indítása
szet és
neurolingvisztika
pedagógia értékelés és
mérés tanára mesterszak
indítása
környezettan tanár mesterszak indítása
kémia tanár mesterszak
indítása
biológia tanár mesterszak
indítása
történelem tanár mesterszak indítása
egészségfejlesztés-tanár
mesterszak indítása
kémia tanár mesterszak
indítása
földrajz tanár mesterszak
indítása
múzeumpedagógiai tanár
mesterszak indítása
egészségfejlesztés tanár
mesterszak indítása

Határozat száma
2007/10/XII/3/43.
2007/10/XII/3/44.
2007/10/XII/3/46.

2007/10/XII/3/48.

2007/10/XII/5/4.
2007/10/XII/5/5.
2007/10/XII/5/7.
2007/10/XII/5/8.
2007/10/XII/5/12.
2007/10/XII/5/15.
2007/10/XII/5/17.
2007/10/XII/5/18.
2007/10/XII/5/20.
2007/10/XII/5/35.

Kiadványok
Akkreditációs Értesítı, 2007/1, 2002/2, 2007/3.
Akkreditáció Magyarországon 16 (Évkönyv)
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Intézmények kódjai

Kód

BCE

BME

DE

ELTE

190

Állami egyetemek
Intézmény neve
Kód
Karok
Közigazgatástudományi Kar
KIK
ÉTK
Élelmiszertudományi Kar
GTK
Gazdálkodástudományi Kar
Budapesti Corvinus
KERTK Kertészettudományi Kar
Egyetem
KTK
Közgazdaságtudományi Kar
TÁJK Tájépítészeti Kar
TK
Társadalomtudományi Kar
ÉİK
Építımérnöki Kar
ÉSZK Építészmérnöki Kar
GÉK
Gépészmérnöki Kar
GTK
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Budapesti Mőszaki és
Kar
Gazdaságtudományi
Egyetem
KSK
Közlekedésmérnöki Kar
TTK
Természettudományi Kar
VBK
Vegyészmérnöki és Biomérnöki 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
Debreceni Egyetem
HPFK Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar
IK
Informatikai Kar
KTK
Közgazdaságtudományi Kar
MFK
Mőszaki Fıiskolai Kar
MTK
Mezıgazdaságtudományi Kar
NK
Népegészségügyi Kar
TTK
Természettudományi Kar
ZK
Zenemővészeti Kar
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK
Bölcsészettudományi Kar
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Kód

Intézmény neve

Kód
GYFK

Karok
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
Kaposvári Egyetem
Fıiskolai Kar
KE
GTK
Gazdaságtudományi Kar
MFK
Mővészeti Fıiskolai Kar
Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
LFZE
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
BBZI
Bartók Béla Zenemővészeti Intézete
BTK
Bölcsészettudományi Kar
CTFK Comenius Tanítóképzı Fıiskolai
Kar
Miskolci Egyetem
ME
EFK
Egészségügyi Fıiskolai Kar
GÉK
Gépészmérnöki Kar
GTK
Gazdaságtudományi Kar
MAK Mőszaki Anyagtudományi Kar
MFK
Mőszaki Földtudományi Kar
Magyar Képzımővészeti Egyetem
MKE
MOME Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem
AK
Apáczai Csere János Kar
BPK
Benedek Elek Pedagógiai Kar
EMK
Erdımérnöki Kar
FMK
Faipari mérnöki Kar
Nyugat-magyarorszáNYME
GEO
Geoinformatikai Kar
gi Egyetem
KTK
Közgazdaságtudományi Kar
MÉK
Mezıgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar
Savaria Egyetemi Központ1
Pannon Egyetem
BTK
Bölcsészettudományi Kar
PE
GMK Georgikon Mezıgazdaságtud.-i Kar
GTK
Gazdaságtudományi Kar
1

volt Berzsenyi Dániel Fıiskola (2007. évi CXLI. tv. A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény módosításáról (MK 163.) 3. § Az Ftv. 1. számú melléklet. Hatályos: 2008. január 1-jétıl)
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Kód

PTE

SE

SzE

SZFE

SzIE

SzTE
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Intézmény neve

Pécsi Tudományegyetem

Kód
MIK
MK
ÁJK
ÁOK
BTK
ETK
FEEK

Karok
Mőszaki Informatikai Kar
Mérnöki Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi Kar
Felnıttképzési és Emberi Erıforrás
Fejlesztési Kar
Illyés Gyula Fıiskolai Kar
Közgazdaságtudományi Kar
Mővészeti Kar
Pollack Mihály Mőszaki Kar
Természettudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Egészségügyi Fıiskolai Kar
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Testnevelési és Sporttudományi Kar
Egészségügyi és Szociális Intézet
Deák Ferenc Állam- és Jogtud.-i Kar
Kautz Gyula Gazdaságtud.-i Kar
Mőszaki Tudományi Kar
Varga Tibor Zenemővészeti Intézet

IFK
KTK
MK
PMMK
TTK
ÁOK
EFK
Semmelweis Egyetem
FOK
GYTK
TSK
ESZI
ÁJK
Széchenyi István
GK
Egyetem
MTK
ZMI
Színház és Filmmővészeti Egyetem
ÁOTK Állatorvos-tudományi Kar
ABK
Alkalmazott Bölcsészeti Kar
GÉK
Gépészmérnöki Kar
GTK
Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar
Szent István Egyetem
MKK Mezıgazdaság és Környezettud.-i Kar
VATI Gazdaság- és Társadalomtud.-i Kar
Vállalkozási Akadémia és Továbbképzı Intézet
YMÉK Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Szegedi TudományÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
egyetem
ÁOK
Általános Orvostudományi Kar
BTK
Bölcsészettudományi Kar
ESZK Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar
FOK
Fogorvostudományi Kar
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Kód

Intézmény neve

ZMNE

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Kód
GTK
GYTK
JGYPK
MGK
MK
TTK
ZMK
BKMK
KHK

Karok
Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar
Mezıgazdasági Kar
Mérnöki Kar
Természettudományi Kar
Zenemővészeti Kar
Bolyai János Katonai Mőszaki Kar
Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Nem állami egyetemek
Kód
Intézmény neve
Kód
Karok
ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
BTK
Bölcsészettudományi Kar
Károli Gáspár ReforKRE
mátus Egyetem
HTK
Hittudományi Kar
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
DRHE
Evangélikus Hittudományi Egyetem
EHE
Közép-európai Egyetem
KeE
OR-ZSE Országos Rabbiképzı - Zsidó Egyetem
BTK
Bölcsészettudományi Kar
Pázmány Péter KatoPPKE
JÁK
Jog- és Államtudományi Kar
likus Egyetem
ITK
Információs Technológiai Kar

Kód

BGF

BMF

Állami fıiskolák
Fıiskola neve
Kód
Kar
KKFK Külkereskedelmi Fıiskolai Kar
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai
BP
Kar Budapest
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai
Budapesti Gazdasági
SA
Kar Salgótarjáni Intézet
Fıiskola
PSZFK- Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai
ZA
Kar Zalaegerszegi Intézet
KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Fıiskolai Kar
Budapesti Mőszaki
BGK Bánki Donát Gépészmérnöki FıiskoFıiskola
lai Kar
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Kód

Fıiskola neve

Kód
KGK
KVK
NIK
RKK

DF
EJF

EKF

KF

KRF
MTF

NYF

RTF
SZF

TSF

194

Kar
Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai
Kar
Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Fıiskolai Kar
Neumann János Informatikai Fıiskolai Kar
Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki
Fıiskolai Kar

Dunaújvárosi Fıiskola
Pedagógiai Fakultás
Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás
Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Fıiskolai Kar
Eszterházy Károly
Fıiskola
TKTK Tanárképzési és Tudástechnológiai
Kar
TTK
Természettudományi Fıiskolai Kar
GAMFK Gépipari és Automatizálási Mőszaki
Fıiskolai Kar
Kecskeméti Fıiskola
KFK
Kertészeti Fıiskolai Kar
TFK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
AVK Agrár- és Vidékfejlesztési Kar
Károly Róbert Fıiskola
GK
Gazdálkodási Kar
Magyar Táncmővészeti Fıiskola
Bölcsészettudományi és Mővészeti
BMFK
Fıiskolai Kar
Gazdasági és Társadalomtudományi
GTFK
Nyíregyházi Fıiskola
Fıiskolai Kar
Mőszaki és Mezıgazdasági Fıiskolai
MMFK
Kar
TTFK Természettudományi Fıiskolai Kar
Rendırtiszti Fıiskola
Szolnoki Fıiskola
GFK
Gazdasági Fıiskolai Kar
EF
Egészségügyi Fakultás
Tessedik Sámuel FıisMezıgazdasági Víz- és Környezetkola
MVK
gazdálkodási Fıiskolai Kar
PFK
Pedagógiai Fıiskolai Kar
Eötvös József Fıiskola

P
M
BTK
GTK
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Nem állami fıiskolák
Kód
ATF
ÁVF
AVKF
BHF
BKF
BKTF
BTA
EGHF
EHF
GDF
GYHF
HFF
HJF
IBS
KJF
KTIF
MPANNI
MÜTF
PHF
PRTA
PTF
SRTA
SSTF

Fıiskola neve
Adventista Teológiai Fıiskola
Általános Vállalkozási Fıiskola
Apor Vilmos Katolikus Fıiskola
Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola
Budapesti Kortárstánc Fıiskola
Baptista Teológiai Akadémia
Egri Hittudományi Fıiskola
Esztergomi Hittudományi Fıiskola
Gábor Dénes Fıiskola
Gyıri Hittudományi Fıiskola
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fıiskolája
Harsányi János Fıiskola
IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola
Kodolányi János Fıiskola
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és Nevelı Intézete
Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája
Pécsi Püspöki Hittudományi Fıiskola
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pünkösdi Teológiai Fıiskola
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Sola Scriptura Lelkészképzı és Teológiai Fıiskola
FHFK Ferences Hittudományi Fıiskolai Kar
Sapientia
Szerzetesi
PSZG FK Pannonhalmi Szent Gellért Fıiskolai Kar
SSZHF
Hittudományi PH-TFK Piarista Hittudományi és Tanárképzı
Fıiskola
Fıiskolai Kar
SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fıiskola
Szent Bernát Hittudományi Fıiskola
SZBHF
Szegedi Hittudományi Fıiskola
SZHF
Szent Pál Akadémia
SZPA
A Tan Kapuja Buddhista Fıiskola
TKBF
Tomori Pál Fıiskola
TPF
Veszprémi Érseki Hittudományi Fıiskola
VHF
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola
VTIF
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
WJLF
Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola
WSÜF
Zsigmond Király Fıiskola
ZsKF
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