A MAB 2017/3/VI sz. határozata

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
intézményakkreditációs értékeléséről
A Testület az intézmény akkreditációs értékelésében foglaltak alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és
annak
- közigazgatás-szervező (általános igazgatási; nemzetközi közigazgatási szakirányok),
- katonai vezetői (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta, vegyivédelmi
specializációk),
- nemzetközi igazgatási,
- nemzetközi biztonság és védelempolitikai
- bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó
szakirányok),
- rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási szakirányok),
- katasztrófavédelem (katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonság
szakirányok),
- nemzetbiztonsági (polgári nemzetbiztonsági, katonai nemzetbiztonsági, terror-elhárítási specializációk)
alapképzési szakjait, valamint
- közigazgatási (közigazgatás-tudományi, közigazgatási vezető, európai és nemzetközi közigazgatási
szakirányok),
- katonai vezetői,
- katonai műveleti logisztika,
- katonai üzemeltetés,
- nemzetközi biztonság- és védelempolitikai,
- nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (nemzetközi közigazgatási tanulmányok, biztonsági tanulmányok,
rendészeti tanulmányok, Európa-tanulmányok szakirányok),
- rendészeti vezető (rendészetelméleti; csapatszolgálati; értékelő-elemző; szervezett bűnözés elleni
specializációk),
- nemzetbiztonsági (polgári nemzetbiztonsági, katonai nemzetbiztonsági, terror-elhárítási specializációk)
mesterképzési szakjait akkreditálja.
Az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2022. december 31-ig
hatályos.
Indoklás:
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a
vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás
európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG) alapján
értékelte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit. Ezzel
összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális
ellátottságát, valamint minőségbiztosítását. A vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy az
egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, melyeket a törvény szellemében a MAB az
intézményakkreditációja feltételének tekint.
Az akkreditációs értékelés nem terjedt ki az egyetem 2017. február 1-jén létrejött Víztudományi Karára és
annak képzéseire.
Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről
írásban, 2019. szeptember 15-ig tájékoztassa a MAB-ot.
Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről
Budapest, 2017. március 31.

