Határozat
a Gábor Dénes Főiskola intézményakkreditációs értékeléséről

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási minőségbiztosítás európai
sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG 2015)
alapján értékelte a Gábor Dénes Főiskolán folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit. Ezzel
összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és
infrastrukturális ellátottságát, valamint a minőségbiztosítását. A MAB az intézményi
észrevételek alapján véglegesített akkreditációs jelentést az alábbi határozattal fogadta el. (A
jelentés a határozat melléklete.)
A MAB 2019/2/V/3. sz. határozata
A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Gábor Dénes Főiskolát
akkreditálja, az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés
esetén – 2023. december 31-ig hatályos, 2020. szeptemberében induló követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával, melyhez az intézmény az intézkedéseit tartalmazó jelentését 2020.
augusztus 31-ig megküldi.
Indoklás:
A Gábor Dénes Főiskola képzési rendszere megfelel az európai felsőoktatás intézményi
közfelelősségi elvárásainak. Szakjai akkreditáltak, alkalmasak az Alapító Okiratban célként
megfogalmazott piacképes, elsősorban gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek
(gazdaságinformatikusok, mérnökinformatikusok, műszaki szakemberek, közgazdászok)
képzésére. Az intézmény oktatásszervezési és diplomakiadási gyakorlata a hazai és nemzetközi
követelményekhez igazodik. A Főiskolán az oktatáshoz és az oktatásban is felhasználható
kutatásokhoz, fejlesztésekhez szükséges tárgyi feltételek (megfelelő épületek, előadótermek,
szemináriumi helyiségek, laboratóriumok, informatikai háttér, könyvtár) és pénzügyi eszközök
rendelkezésre állnak.
A GDF az intézményi önértékelésben az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area) alapelveire építve, a MAB Útmutató elvárásai szerint
mutatta be az intézmény működését és minőségirányítási rendszerét, melyek az intézmény
méretéhez, működési jellemzőihez igazodnak.
A monitor eljárás oka:
Az önértékelés és a helyszíni látogatás alapján az LB megállapította, hogy az intézmény
minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai részben személyekhez kötöttek, és ez a fejlesztési
folyamatoknak a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásokhoz való
kapcsolatáról is elmondható. Az intézményi dokumentumok, a minőségpolitika és az integrált
irányítási kézikönyv elérhetők, kidolgozottságuk azonban nem kellően részletes és az
aktualizálás rendszere is fejlesztendő. Az ESG-nek megfelelő minőségbiztosítási rendszer
kiépítésével, a normatív szabályozás erősítésével a minőségbiztosítási rendszert személy
függetlenné kell tenni. A jelenleg működő rendszer megfelelő alapot jelent a szükséges
korrekciók elvégzéséhez, amelyhez a szakértelem és a vezetői elkötelezettség is biztosított.
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