A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
intézmény-akkreditációját követő monitorvizsgálatának lezárása

A MAB Testületének 2017/2/VI/4. sz. határozata
A Testület a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem akkreditációjának 2019.
december 31-ig szóló hatályát fenntartja.
Indoklás:
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság intézményakkreditációs eljárás keretében a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet és annak karait a 2014/9/VIII/1 sz.
határozatával akkreditálta, s egyben az egyetem minőségbiztosítási tevékenységét érintően;
továbbá a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki Kar esetében –
az Nftv. által az egyetemi karokkal szemben támasztott számszerű elvárások nem teljesülése
miatt – 2016 szeptemberében indítandó követő monitor eljárást írt elő.
A MAB a monitor eljárás eredményeképpen megállapította, hogy az intézmény az akkreditációs
határozatban megfogalmazott hiányosságokat megfelelő intézkedésekkel, kellő mértékben
pótolta. Az egyetem kidolgozta az intézményakkreditációs látogatáskor még hiányzó egyetemi
szintű Minőségmenedzsment Szabályzatot és a Minőségpolitikát. A minőségmenedzsment
rendszert a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines
in the European Higher Education Area 2015) figyelembevételével állították össze. A
Minőségpolitikában az általános előírások mellett konkrét intézményi szintű minőségcélokat is
megfogalmaztak, amelyeket a 2015/2016-os tanévtől kezdődően vezettek be. A benyújtott
anyag e célok megvalósulásáról részletes, adatokkal alátámasztott beszámolót is tartalmaz.
Az egyetemi szintű minőségmenedzsment folyamatokat az Egyetemi Minőségbiztosítási
Bizottság koordinálja, melynek elnöke a rektor, társelnöke a kancellár, tagjai a karok dékánjai.
Ezáltal biztosítottnak tekinthető a minőségmenedzsment rendszer hatékony működtetése,
valamint a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési folyamatok egyetemi szintű koherenciája.
A TQM vezetési filozófia elveinek megfelelően a BME a továbbiakban is fenntartja és erősíti
azt a gyakorlatát, hogy a működési és a minőségmenedzsment folyamatok megfelelőségéért az
adott szervezeti egységek első számú vezetői a felelősek. Ezt a szemléletet a karokon folyó
minőségmenedzsment tevékenységek is jól tükrözik.
A MAB az akkreditációs eljárás során az értékelést az nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (Nftv.) 2015. augusztus 31-ig hatályos rendelkezései alapján végezte el,
amelyben az egyetemi karokkal szemben számszerű elvárások is szerepeltek; ezek közül a
minősített oktató/hallgató arányra vonatkozó előírásnak a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, valamint a Gépészmérnöki Kar nem felelt meg. Az Nftv. 2015. szeptember 1-től hatályos
szabályai ilyen előírást már nem tartalmaznak, ezért a monitor eljárás lefolytatása okafogyottá
vált.
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