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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
Az egyetem akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése
esetén – 2020. december 31-ig hatályos,
2017 szeptemberében induló követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs
elvárásai alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetemet a MAB egyetemként akkreditálja. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg1:
o Az intézmény legalább három (ténylegesen 8) karral rendelkezik.
o Az intézmény az Nftv. szerinti választható 2 képzési szerkezetben folytat képzést. 3 Ezen belül
legalább két képzési területen 4 (ténylegesen 9) jogosult mesterképzésre, valamint legalább két
tudományterületen 5 (ténylegesen 4) jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
Emellett felsőfokú szakképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja (ténylegesen 2341 főből 1783 fő; 76,2%).
o A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók
legalább ötven százalékának van tudományos fokozata, (ténylegesen 1783 főből 1298 fő; 72,8%).
o Tudományos diákköröket működtet.
o Az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni.
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő épülettel
– benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi
helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal,
kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint kollégiumi férőhelyekkel, sport és kulturális
létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel) és legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
o Az intézményi dokumentumok 6 – a minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok kivételével –
alapvetően kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási6 és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott
észrevételekre tekintettel – egyetemi szinten nem teljesek és nem koherensek.
A két éven belüli követő (monitor) eljárás előírásának indoka, hogy „az ELTE – a szó szoros értelmében
véve – még nem rendelkezik formalizált, átfogó, koherens minőségfejlesztési rendszerrel”7 a minőségüggyel
kapcsolatos jelenlegi kari eljárások módja és színvonala nagyon eltérő.
1

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte. Az Nftv. 2015. szeptember 1-vel módosított

9. § (3) bekezdése új kritériumokat határozott meg az egyetemi státuszra vonatkozóan, amelyeknek a működő egyetemek 2017.
szeptember 1-re kell, megfeleljenek. Az intézmény az új feltételeknek a rendelkezésre álló adatok szerint már jelenleg is megfelel.
2 Nftv. 6.§ (2) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, a következő
választható képzési szerkezetben folytat képzést: alapképzés, vagy alap- és mesterképzés, vagy alap-, valamint mester- és doktori
képzés, vagy mester- és doktori képzés
3 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
4 A
vonatkozó képzési területek felsorolása: bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi;
művészetközvetítés; pedagógusképzés; sporttudomány; társadalomtudomány; természettudomány
5
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: bölcsészettudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok,
természettudományok.
Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti és
működési szabályzat; minőségbiztosítási szabályzat; az előző akkreditáció nyomán a FOI intézkedési terve és annak végrehajtása
6

7

Idézet az ELTE intézményi önértékeléséből, I. kötet 28. o.
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II. Minőségértékelés
II.1. Az egyetem általános helyzetképe
Honnan – hova tart az egyetem
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi önértékelése átgondoltan szövegezi meg – nem csak
most alkalmilag, hanem a folytonosság jegyében – az egyetem küldetését, értékrendjét, jövőképét és
stratégiájának fő irányait:
„Az egyetem értékeit és küldetését évszázados tradíciói és társadalmi funkciói, jövőképét és stratégiáját
pedig egyrészt értékeinek őrzése, másrészt a felsőoktatással szembeni globális, európai es hazai
kihívásokhoz való alkalmazkodás igénye, továbbá a hazai gazdasági, társadalmi és politikai feltételek által
jelentett mozgástér határozzak meg.
Az egyetem értékeit és küldetését az ELTE Küldetésnyilatkozata és Etikai Kódexe fogalmazza meg; a
jövőképet és jelenlegi stratégiáját megjelenítő legfontosabb dokumentumok pedig az Intézményfejlesztési
Terv (2012–15) és az „Értékőrzés és útkeresés” rektori program.
Egyetemünk négy évszázada – előbb az egyetlen, majd – az „első egyetem” az országban. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem 378 éves története során rendkívüli értékek halmozódtak fel valós és virtuális
falai között, melyek egyszerre ékességei az universitasnak, Magyarországnak és Európának. Az
egyetemnek a nemzetközi tudományos életben és egyetemi közvéleményben kivívott és megtartott
reputációja, a magyar társadalomban őrzött tekintélye, eredményei, sikerei, szellemi ereje változatlanul
kötelezik és feljogosítják arra, hogy a tudás nemzetközi közösségének, a tudományos életnek, a magyar
felsőoktatásnak megkerülhetetlen tényezőjeként, egyfajta igazodási pontjaként értelmezze magát.”
A MAB összességében és általánosságban reálisnak tartja, értékeli és megerősíti ezt a magas hazai rangot,
széleskörű elismerést és sok tekintetben megjelenő presztízst, amit az ELTE az évszázadok során elért,
megtartott és joggal megőrizni szándékozik, és ehhez újabb szép eredményeket, további jelentős sikereket
kíván. Az ELTE egészében, vezetésében és munkatársai többségében, mindenkori hallgatósága jelentős
részében megvan az a szellemi érték és minőség, oktatási-tudományos kvalitás és kapacitás, stratégiai
készség és képesség, felelősség és kötelességtudat, cselekvési szándék és akarat, ami egy progresszív
felsőoktatás-politikai háttérrel, stabil jogi környezettel, szükséges és kiszámítható növekvő állami
támogatással, széleskörű társadalmi kapcsolatrendszerrel – és akkor ma még leterhelt belső energiák
célorientált átrendezésével – jelentősen növelné önmaga, felsőoktatásunk és így az ország elismertségét,
vonzerejét és hatását. Ez Magyarországnak is egyértelmű érdeke és egyúttal felelőssége.
Ugyanakkor összehasonlító tények és adatok alapján nem látja minden részletében és attitűdjében megalapozottnak az önértékelésben gyakran megjelenő kizárólagos vagy erősen felsőfokú megfogalmazásokat.
Elsősorban annak fényében nem, hogy a számos és rendszeres erőfeszítés és teljesítmény, sőt kiemelkedő
eredmény a felsőoktatás nemzetközi mezőnyében egyelőre nem eredményezi sem az ELTE, sem más hazai
egyetem széles körben szándékolt jobb pozícióját.
Az összesített adatok is jól mutatják, hogy a gyakran hallott „zászlóshajó” szerep számos tekintetben
(tudományos címek és fokozatok, magas kitüntetések és díjak, a közlemények bruttó száma, a sok
szakterületen magas (túl)jelentkezési arányok és felvételi létszámok, 67(!) idegen nyelv a bölcsészkaron,
intenzív nemzetközi szereplés, hazai tudományos és szellemi közéleti súly stb.) egyértelműen értékes.
Ugyanakkor az olyan megfogalmazások, mint pl. az „egyedülállóan széles képzési kínálat” (és mások, pl.
„messze maga mögé utasítja”8) a tények alapján nem állják meg helyüket (a példánál maradva: nincs orvos-,
agrár- és mérnökképzés, míg más hasonló kutatóegyetemeken ezekkel szélesebb a képzési kínálat, vagy
pl. három másik egyetemnek is több doktori iskolája van).
Az önértékelésben bemutatott kiválósági törekvések mellett, vagy ellenére9: „..az ELTE – a szó szoros
értelmében véve – még nem rendelkezik formalizált, átfogó, koherens minőségfejlesztési rendszerrel…”. E
megállapítást az egyetem annak tükrében kényszerül tenni, hogy már az előző, a 2010-ben lezajlott
akkreditációs eljárás is megállapította az átfogó rendszer hiányát, és ugyanezen eljárás a fejlesztés
kívánatos irányaira minőségfejlesztési ajánlásokat is megfogalmazott.10
Az LB elhatárolja magát ettől a stílustól és szemlélettől.
ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 119. o.
10
MAB 2010/9/V határozat
8
9
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Az egyetem, mint olyan, s így, sőt különösen az ELTE is, „genetikusan” minőségelvű intézmény. Ez azt
jelenti, hogy mind minőségi alapon válogatott oktatógárdája, mind a legjobbak közül ilyen felfogásban
verbuválódott hallgatósága génjeiben ott él a minőség iránti igény, a minőség vezérelte mentalitás, ami –
megfelelő szervezés, irányítás, infrastruktúra, világos társadalmi igény és hatékony támogatás – esetén
magas minőséget eredményez. Ezzel együtt a felsőoktatásban (és egyébként a társadalom szinte minden
szektorában) a nemzetközi gyakorlat és tapasztalatok azt mutatják, sőt bizonyítják, hogy az ilyen
„genetikus” minőség mellett is indokolt, sőt szükséges a tervezett és szervezett minőségbiztosítás (quality
assurance). Ennek ma már széles körűen kialakított, elfogadott és alkalmazott sztenderdjei és irányelvei
vannak: földrészünk felsőoktatásában az European Standards and Guidelines (ESG). A MAB nem csak
szükségszerűnek tartja, de egyúttal jó érzéssel állapítja meg, hogy – szemben az öt évvel ezelőtti, az ESGt egyáltalán nem tartalmazó helyzetképpel – ezeket ma már az ELTE nem csak elfogadja, de érti, rendszerét
elkezdte kiépíteni és – az eddigi jó módszerek folytatása mellett – egyre több területen fokozatosan
alkalmazni. (Erről bővebben később.)
A MAB természetesen ismeri a minőség és a teljesítmény értékelésének módjaként – elsősorban a
médiában – megjelenő nemzetközi és hazai felsőoktatási rangsorok széles körben vitatott kérdéskörét, de
mivel ezek nem szerepelnek az ESG-ben, az intézményakkreditációs eljárásban nem támaszkodik rájuk
(most sem), annak ellenére, hogy az önértékelés az ELTE különböző rangsorbeli – itthon előkelő, de
nemzetközileg szolid – helyezéseit több esetben is említi.
Az önértékelés öt alapvető törekvést fogalmaz meg:
Egyetemi értékőrzés
A nemzeti értékek védelme
Nemzeti intézmény nemzetközi versenyben
A nemzetközi és hazai felsőoktatással szembeni kihívásokhoz történő, hosszú távon is
eredményes alkalmazkodás
A magyar felsőoktatás értékeinek és hosszú távú érdekeinek megjelenítése, képviselete a
kormányzat, a piaci szereplők és a társadalom felé
Ezt egészítik ki a kiemelt és kutatóegyetemi státuszból eredő feladatok.
A MAB ezeket a célokat indokoltnak és reálisnak tartja, hozzátéve, hogy a releváns kérdésekben biztosan
növelheti az egyedi és közös hatékonyságot, ha ezt a többi magyar, elsősorban a kiemelt és kutatóegyetemekkel koordináltan, sőt karöltve teszi. Mint ahogy több tekintetben továbbra is szükséges, sőt a
leírtaknak megfelelően erősítendő az ELTE folyamatos aktív részvétele nemzetközi fórumokon és
szervezetekben, külföldi oktatók/hallgatók ide vonzása, hazaiak tanulmányútjai, oktatási-kutatási együttműködések, konferenciák stb.: a célként definiált „nemzetköziesedés”.
A kép teljességéhez tartozik, hogy az ország Budapest centrikussága következtében a fővárosi egyetemek,
így az ELTE számára – nekik fel sem tűnő – segítséget, nem tagadható előnyt és (pl. utazási idő
megtakarításából adódó) többlet lehetőséget jelent az Akadémia, annak majd minden intézete, a
legnívósabb művészeti intézmények, a minisztériumok, a politikai és közéleti csúcsszereplők, szervezetek
földrajzi és személyi közelléte, ami szándéktalanul is megnöveli az eredményesség lehetőségét. Ennek
egyik erős vetülete érzékelhető a felvételi jelentkezésekben, melyek mögött az elhelyezkedési perspektívák
messze legjobb lehetőségei is ott vannak sok magyar vidékhez képest. (Zárójelben, de lassan már nem
zárójelben tolmácsoljuk, amit több karon is megfogalmaztak, s éppen az ELTE gyakorló gimnáziumai
érettségizőinek példáján, hogy a nyugat-európai felsőoktatás 11 és a Lajtán-túli karrier a fiatalok
továbbtanulási törekvéseiben még fővárosunknál is vonzóbb perspektívaként jelenik meg. Ennek egyik
jele a kint és itthon is felvettek azonnali itteni passzív hallgatói státusza.)
Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
Az intézmény egészének és egységei működésének keretét a mindenkori Szervezeti és működési szabályzat
(SZMSZ) adja. Az ELTE-n éppen az akkreditáció idején folyik az új SZMSZ kialakítása és elfogadása,
amit a törvény előírása alapján a 2015 januárjában hivatalba lépett kancellár készített és terjesztett elő.
Ennek jellemzése, minősítése vagy értékelése ma még korai, de azt rögzítjük, hogy az előkészítés az ELTEn széleskörű volt, a szenátusi elfogadás előtt számos testület (kari tanácsok és különböző bizottságok)
részvételével történt.
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Az egyetem Küldetésnyilatkozata, Intézményfejlesztési terve, és – a most értékelt öt éves periódust átfogó
– Értékőrzés és útkeresés c. rektori programja összességében stratégiai gondolkodásmódot jeleznek.
Egyben cselekvési programot jelentenek, illetve biztosítanak – azzal együtt, hogy a gyakran és nem
kiszámíthatóan változó külső (jogi és anyagi-gazdálkodási) feltételek megnehezítik, olykor gátolják a
stratégiára jellemző következetes, egymásra épülő értékelések és intézkedések sorát.
Az elmúlt években néhány további stratégiai jellegű dokumentumot készített az egyetem:
 Intézményfejlesztési terv (2012-15)
 Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia
 Esélyegyenlőségi terv
 Sportstratégia
 Kollégiumi stratégia
Így az önértékelés már húsznál is több „alapvető” dokumentumot sorol fel az I. kötet 1.2.6 pontjában. Ezzel
együtt is a határozat későbbi részében egy, a K+F+I stratégiát erősítő össz-egyetemi publikációs stratégia
kialakítására és érvényesítésére teszünk javaslatot, figyelemmel a SWOT analízisben is kiemelt
„nemzetköziesedés” jelentőségére. Ehhez is kapcsolódóan kezdeményezzük továbbá egy – legalább
évenként ülésező – Nemzetközi Tanácsadó Testület (International Advisory Board) megalakítását.
Az ELTE vezetési rendszerét és szervezeti felépítését az önértékelés rendszerezett, jól áttekinthető
formában vagy táblázatosan adja meg (Karok és kari oktatási-kutatási szervezeti egységek, (több mint
kettőszáz (!) kisebb-nagyobb egység, s még ennél is több vezetői, ill. helyettesi megbízás); Funkcionális
szervezeti egységek; Szolgáltató szervezeti egységek (a kettő együtt több mint száz egység, úgyszintén
megannyi vezető és helyettes); vagy ahol az indokolt, pl. a különböző bizottságok, tanácsok esetén,
felsorolásban közli. A MAB ezeket a nagy terjedelmű (ezres nagyságrendű oldal) anyagokat nem tudja úgy
áttekinteni, hogy érdemi értékelést adjon róluk. Ez az egyetem feladata a stratégiai elképzelések, a
működési tapasztalatok és természetesen a – sajnos túl sűrűn változó – jogszabályi háttér függvényében.
Egy ilyen szerteágazó tevékenységű intézmény bonyolult szervezetének racionalitását, rendszerlogisztikáját és elemeinek egyenkénti eredményességét még csak nagyvonalakban sem lehet felmérni és
reálisan megítélni, de a Bizottság felhívja az egyetem figyelmét, hogy – különösen most, az új SZMSZ
kialakítása során – fordítson kiemelt figyelmet mind az egységek funkciójának és így önálló létének
indokoltságára, mind azok működési-beszámoltatási hierarchiájára, ezen belül eredményességére és – a
mai helyzetben különösen érzékeny szempontként – gazdaságosságára.
Az önértékelés készítésekor érthetően még nem létezett, a helyszíni látogatás idején viszont már megjelent
a honlapon, azaz az egyetem szervezetében a Kancellária, három (Gazdasági, Műszaki, Informatikai)
igazgatósággal, továbbá olvashatók az első közös rektori-kancellári, illetve kancellári utasítások.
Megnyugtató, hogy az ELTE kancellárja látja a minőségügy jelentőségét és támogatni kívánja egy
hatékonyan működő rendszer kiépítését. A kancellári rendszer bevezetésének hatását a magyar felsőoktatás
minőségügyére, együtt és külön-külön intézményeiben a MAB a jövőben indokoltnak tartja figyelemmel
kísérni.
Az ELTE egészének egyik meghatározó, több tekintetben a meghatározó tényezője az egységes egyetemet
jelentő universitas és a nyolc, tradíciókban és mai paraméterekben erősen különböző (de azért nem ritkán
harmonizáló) karból adódó diversitas dialektikája. Nem jellemző sem „az erős egyetemnek vannak gyenge
karai”, sem „az erős karoknak van gyenge egyeteme” sarkítottan szélsőséges felfogás: vannak egyetemi
szinten jól irányított vagy koordinált szervezetek és tevékenységek, és van jól felfogott és gyakorolt kari
autonómia is, de ezek nem tudják kellően kompenzálni a – gyakran eltérő érdekekben is megjelenő és
deklarált – heterogenitást. (Az egyetemi Szenátus – akárcsak pl. a doktori, ill. habilitációs tanácsok –
átgondolásra érdemes mai összetétele csak az amerikai szenátus kiegyenlítő elvét tükrözi, de így hiányzik
belőle a képviselőház sok szempontból szükséges és hasznos differenciáló súlyozó funkciója.) Aligha
változtatható adottság, hogy szinte minden kar külön (és elég távoli) telephelyen működik, nincs összegyetemi, vagy ezt a funkciót ellátó központi campus (csak szimbolikusan és reprezentatíven ilyen az
Egyetem téri főépület). De ettől az ELTE természetesen mégis „az ELTE” – kifelé is és belül is. A fenti
tömör megfogalmazást az önértékelésben szereplő teljesítményindikátorok sok tekintetben jól
megalapozzák (Önértékelés I. kötet 3.7.1. táblázat).
Röviden a hallgatói képviseletről, ill. önkormányzatról – elsősorban a minőségügy aspektusából:
Az önértékelés utal rá, hogy az előkészítés során kikérték az EHÖK véleményét, aki elsősorban a
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„hallgatói közélet önszerveződés és öntevékeny közművelődés lehetőségeit, valamint a tehetséggondozásban kifejtett erőfeszítéseit igyekezett bemutatni”. Külön figyelmet fordított a hallgatói
szolgáltatások, a tájékoztatás és a hallgatói panaszok kezelésének megjelenítésére. Az ELTE Hallgatói
Önkormányzata alulról építkező szervezet. Minden kari hallgatói részönkormányzat tisztségviselőit az
adott kar hallgatói választják, melynek pontos eljárását az adott kar alapszabálya tartalmazza. Az EHÖK
tisztségviselőit a Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó testülete, a Küldöttgyűlés választja. A
Küldöttgyűlésen minden kar, hallgatói létszámtól függetlenül 4 – 4 mandátummal rendelkezik, mely a kari
Küldöttgyűlés vagy a kari elnökség által delegált 3 – 3 fő, ill. hivatalból tagjai a részönkormányzatok
elnökei. A küldöttgyűlés és az EHÖK munkáját 8 bizottság (Esélyegyenlőség, Gazdaság, Kommunikáció,
Külügy, Sport, Szociális, Tanulmány, Tudomány) segíti, amelyekben minden kar képviselteti érdekeit.
Javasoljuk, hogy a legfőbb döntéshozó testület minden tagja delegált személy legyen, és hivatalból ne
legyen szavazati jogú tagja a kari részönkormányzat elnöke. Viszont a döntéshozatalban megjelenő karok
közötti paritás kiemelten pozitív, hiszen így minden kar egyenlő eséllyel tudja érdekeit képviselni a legfőbb
döntéshozásban. A 2015-ös évtől kezdve a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit a jelöltállítást követően
a hallgatók a Neptun rendszerben tehetik meg, elektronikus formában. A választás menete minden kar
esetén megfelel a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel az Nftv-re.
Az egyetemi C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis négy fejezetében – Oktatás; Kutatás; Vezetés és irányítás, stratégia; Nemzetköziesítés
– jól jelenik az a néhány sarkalatos témakör, amik az egyetem rendkívül szerteágazó tevékenységében
súlypontokként jelentkeznek. A következő fejezetekben térünk ki néhány ott exponált és egy pár további
fontosnak tartott kérdésre. Indokolt, hogy a Minőségügy egy ilyen megközelítésű önértékelésben önálló
elemként jelenjen meg a C-SWOT analízisben. Ezt csak kiegészítheti, de nem helyettesíti a külső megbízó
által elvégzett elemzés. Annál is inkább, mert feltűnő, hogy a külső véleményben a „Minőségpolitika,
stratégia és minőségügyi eljárások” területe „A jelenlegi működés megfelelő” minősítést kap, az
önértékelésben viszont – reálisan – az áll, hogy az egyetemnek még nincs átfogó, koherens
minőségbiztosító rendszere.
Az önértékelés imponáló összesítő adatai jórészt az universitas „burkoló” értékei: ezekben nem látszanak
a mögöttük lévő kari diversitast, erős heterogenitást tükröző adatok. Igaz, hogy ez utóbbiak a kari
kötetekben megtalálhatók, de a mind az egyetemi, mind az egyes karok vezetése számára a későbbiekben
karonként és együtt is látható összehasonlítások adnak igazán jó lehetőséget arra, hogy az erősségeket és
gyengeségeket, a lehetőségeket és veszélyeket a különböző tevékenységekben és minden vezetői szinten
világosabban láthassák. Ezt kívánja segíteni az önértékelésekből kigyűjtött és a bizottság által összeállított
– a későbbiekben bemutatott – néhány „beszédes” táblázat.
A MAB jelen javaslataiban erősíti, bátorítja és támogatja azt, hogy az egyetem vezetése, a (kari, szakmai)
sajátosságok méltóságának tiszteletben tartásával, de az egységes minőség és a közös jó teljesítmény – az
„ELTE brand” érdekében – az SZMSZ-ben is rögzítendő szükséges hatáskörök birtokában, erősítse nem
csak a közös gondolkodást, hanem az egységes döntéseket és az indokolt homogén, vagy legalább jól
koordinált gyakorlatot is. Ebben egy jól átgondolt, konstruktív rektori–kancellári együttműködés jelentős
segítséget nyújthat – fogalmazza meg a „Lehetőségek” között a C-SWOT analízis is, de joggal igényli (a
készítés idején már reméli) az egyetem a hazai felsőoktatási stratégiát. Ezt a MAB is így látja.
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II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
2.1 Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az Intézmény Fejlesztési Tervben (IFT) a következő stratégiai célokat és főbb tevékenységeket
fogalmazták meg az ELTE hazai vezető pozíciója és kiválósága megőrzése érdekében:
A kiemelt-kutatóegyetemi státuszhoz minél inkább illeszkedő képzési struktúra kialakítása:
– a mesterképzés súlyának növelése az ELTE képzési portfoliójában;
– a képzési portfolió racionalizálása, a képzési programokban meglévő párhuzamosságok feltárása
és kiküszöbölése;
– a képzési területek fókuszált fejlesztése, különös tekintettel a pedagógusképzés fejlesztésére;
– tudatos tehetséggondozási rendszer kialakítása, illetve továbbfejlesztése.
A képzési tevékenység nemzetköziesítése:
– az idegen nyelvű képzési kínálat fejlesztése (beleértve a közös képzések kialakítását is);
– az idegen nyelvű képzési kínálat népszerűsítése, a hallgatok számának növelése;
– az oktatói es hallgatói nemzetközi mobilitás erősítése;
– a Kárpát-medencei szerepvállalás erősítése.
A legújabb tudományos eredményekre építő, munkaerő-piaci érvényesülést biztosító képzési kínálat
kialakítása, a lehető legmagasabb minőség biztosítása:
– tudományos kutatási eredményekre épülő, korszerű képzési tartalom biztosítása;
– munkaerő-piaci szereplőkkel, tudományos intézményekkel közös képzésfejlesztési, gyakorlati
képzési tevékenység;
– a képzésben közreműködők folyamatos pedagógiai-módszertani fejlesztése.”
Az ELTE igen széles képzési spektrumát, annak kínálatát jól illusztrálják az önértékelésben megadott
adatok: 2 felsőoktatási szakképzés, 9 felsőfokú szakképzés, 38 alapszak, 96 mester-szak, 219 osztatlan
tanári szakpár, 142 szakirányú továbbképzés, 118 doktori program, 60 idegen nyelvű képzés12.
Az intézmény a legnagyobb hangsúlyt eddig is az idegen nyelvű képzési programok bővítésére fektette, az
utóbbi években már számottevő eredményekkel (a külföldi hallgatók száma négy év alatt 115 fő/évről
2014-re 645 főre emelkedett), és kívánja ezt tenni még inkább a jövőben. A 60 idegen nyelvűnek jelzett
képzésből ténylegesen 25 fut, közülük 10 hozza a hallgatók zömét. Az ELTE nemzetközi kapcsolatrendszere rendkívül gazdag és széleskörű, igen sok együttműködési szerződése, megállapodása van mind
az egyetemnek, mind egységeinek, de – a nagyszámú mobilitási megállapodás mellett – elsősorban a
tudományos kutatás terén. Erre is építve egy, az átgondoltan kiválasztott célországokra koncentráló – már
előkészületben lévő – toborzó stratégia hozhat jelentős eredményeket, azaz egyre több és több külföldi
(fizetős) hallgatót, elsősorban a mester és doktori képzésben.
A doktori képzés és fokozatszerzés kérdését az ELTE (is) – mint kutatóegyetem – stratégiailag kiemelten
kezeli. Az egyetemnek a ciklus kezdetén 17 tudományági doktori iskolája volt. Egy, a közelmúltban –
elsősorban nyugdíjazások miatt – megszűnt, egy pedig az év eleji értékeléskor nem kapott akkreditációt,
de az minden bizonnyal rövidesen elérhető lesz. A doktori iskolák egyrészt lefedik az egyetemen művelt
(oktatott és kutatott) tudományterületek döntő többségét, így képesek a minősített oktatói utánpótlás
biztosítására, de ennél szélesebb intézményi körnek, pl. akadémiai kutatóintézeteknek (velük közösen),
államigazgatásnak, gazdaságnak is képeznek fiatal kutatókat. Hat egyetemi karon folyik PhD képzés 118
doktori program keretében, ami igen széles szakmai spektrumot jelent, amire az ELTE joggal lehet büszke,
ugyanakkor magában hordozza az egyes iskolák szellemi potenciálja fragmentálódásának, a széles szakmai
látásmód ki nem használásának veszélyét, a nagy doktori iskolákon belül a szükséges kohézió gyengülését
is, amire a tudományterületi doktori tanácsoknak érdemes figyelmet fordítani. Pozitív példái a doktori
iskolák közötti interdiszciplináris képzési együttműködésnek házon belül is vannak (pedagógia–
pszichológia), de mindenekelőtt a nemzetközi együttműködésben folyó képzések (co-tuelle rendszer)
bírnak a mainál nagyobb jövőbe mutató jelentőséggel, mert hozzájárulhatnak a nemzetköziesedéshez, a
A MAB honlapja – http://web.mab.hu/tir/index.php?pid=822&tid=822&ybVcuPjOFf52zdMzO0YnA1 – 4
anglisztikai és 4 más, angol (+1 francia) nyelven is akkreditált szakot listáz. (V. ö. II. kötet M12.1 táblázat.)
12
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külföldi fiatalok nagyobb arányú megjelenéséhez az ELTE számos kiváló doktori iskolájában.
Az önértékelés aggályosnak látja, hogy az utóbbi években valamelyest csökkent az érdeklődés a doktori
képzés iránt, jóllehet az előiskolának számító tudományos diákköri tevékenység adatai, az OTDK-kon
bemutatott (506 – 543 – 570) és díjazott (201 – 231 – 238) ELTE-s dolgozatok száma nőtt. A megítélt PhD
fokozatok száma is csökkent némileg, de még így is az országban kiadott doktori oklevelek mintegy
negyedét az ELTE-n írják alá (ami elsősorban arányt és mennyiséget, de nem automatikusan minőséget
kifejező adat). A csökkenő tendenciákon sokat segítene a napirenden lévő felsőoktatási stratégia a doktori
képzés 2 + 2 évre történő emelésével, ami remélhetőleg a most egyáltalán nem vonzó doktori ösztöndíj
növelésével is párosul. Az egyetem csak a közelmúltban rögzítette szabályzatában azt a korábban meglepő
módon nem egyértelműnek tartott felfogást, hogy az értekezést a szerző annak témájából írt saját
tudományos közleményeire kell, hogy alapozza13. Ez a felfogás lassan minden doktori iskolában, így az e
tekintetben sokáig feltűnően más gyakorlatot folytató neveléstudományiban is rendszerré válik. Az
egyetem jól él azzal a lehetőséggel, hogy sok budapesti, elsősorban akadémiai kutatóintézet munkatársait
tudja bevonni a doktori képzésbe és témavezetésbe, de kétséges, hogy indokolt-e mintegy ezeregyszáz
minősített oktatója14 mellé még egyszer annyi külső oktató bevonása a doktori képzésbe (www.doktori.hu)
és ez emeli-e a képzés minőségét. A jelen akkreditációs eljárás is hozzájárult ahhoz, hogy ma már minden
megvédett doktori értekezés szerzője feltölti közleményeinek adatait a Magyar Tudományos Művek
Tárába. Ez az oktatók körében is általános, most 90% körüli hányad.
A doktori iskolák autonóm szervezeti egységek, bár az ELTE-n is erősen kötődnek karokhoz, intézetekhez,
hiszen a magyar felsőoktatásban nincs „graduate school”. Az önértékelés az ELTE doktori képzésének és
fokozatszerzésnek adatait elsősorban országos viszonylatban mutatja be, de az eredmények és problémák
doktori iskolánkénti elemzése legalább annyira indokolt és vezethet jó következtetésekhez. Ehhez a
kérdéskörhöz is kapcsolódik a most kialakításra javasolt össz-egyetemi publikációs stratégia.
A törvény szerint a doktori képzés és fokozatadás joga egyúttal a habilitálás jogát is jelenti. 2010–14 között
261-en habilitáltak az egyetemen, azaz évente – elég egyenletesen – mintegy ötvenen. Közülük 174 fő
(éppen kétharmad) az egyetem munkatársa, a többiek kívülről nyújtottak be kérelmet. A doktorálás és
habilitálás közötti idő rendszerint több egy évtizednél, ezért nehéz konkrétan és érdemben összevetni az
ELTE-n éves átlagban megítélt háromszáz doktori fokozatot az ötven habilitált doktor címmel. Ebből az
látszik, hogy a PhD fokozatot szerzők zöme (pro forma öthatoda) nem halad tovább az oktatói/kutatói
pályán, jórészük nyilván nem is az ELTE munkatársa 15 . A 261 habilitált közül 91 fő (35%) nő: az
akkreditációs eljárás során ez az egyetlen olyan adat, ahol a nők száma külön megjelent.
Az intézmény sokrétű oktatási portfóliójának van egy hazai és egy nemzetközi kooperációs része is. Az
értékelt ciklusban mindkét tekintetben többet vagy kevesebbet, de előre lépett az egyetem. A hazai
intézményekkel folytatott közös képzések nem képeznek számottevő hányadot, ez láthatóan – s talán
érthetően – nem stratégiai célja az ELTE-nek. Jobbára segít azoknak, akik azt ebben a formában igénylik.
A nemzetközi együttműködésben folyó, pl. európai közös képzések is inkább elvi jelentőséggel bírnak:
igazolják, hogy az ELTE jelen van ezen a színtéren is, de ennek volumene sem számottevő. A témakör két
unikális és fontos eleme a széles kisugárzású Egyetemközi Francia Központ és a Konfuciusz Intézet.
Fontosak és eredményesek a hallgatói és oktatói mobilitási programok (Erasmus, Ceepus, Campus
Hungary), amelyek keretében a ciklusban ezres nagyságrendben vettek részt külföldi részképzésben ELTEs hallgatók (M12.4: a teljes hallgatóság 2,2%-a), és hasonló arányban jöttek/jönnek ide részképzésre
külföldiek (legutóbb pl. a brazil-program keretében többen). Az egyetem továbbra is tagja több nemzetközi
szervezetnek, mint pl. European University Association, Coimbra Group, Utrecht Network, UNICA, DRC
stb.
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Már a 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet 10. §-a is egyértelműen útbaigazított: „(1) A doktori téma olyan kutatási
részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz – a témavezető irányításával –
elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről
tudományos közlemények, tudományos előadások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.”
14
I. kötet: 3.5.2 táblázat: 1116/1467=76,1%; 3.7.1 táblázat: 1186/1467=81%; 131.o. 1184/1619=73,1%
15
I. kötet131. o. Az ELTE-n 1.390 fő 31-62 év közötti munkatárs van, ez 43 fő/év – feltehetően jelentős szórással.
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Az egyes karok képzési volumenét az aktív és passzív hallgatók (két kar esetén nincs bontott adatunk),
illetve a záróvizsgát/doktori szigorlatot tettek száma jellemezi. E tekintetben egy gyakori természetes
eloszlást tapasztalunk, nincs nagyságrendnyi különbség a karok között. (Lásd a következő táblázatot.)

Kar

Hallgatók száma

Végzettek száma

Teljes idejű
képzésben

Rész idejű
képzésben

Összes
képzésben

Minden évf.

Minden évf.

Minden évf.

aktív

passz.

aktív

passz.

aktív

Teljes idejű
képzésben

passz.

Részidejű
képzésben

zv/
szig-ot
tett

oklevelet
szerzett

zv/
szigot tett

Összes
képzésben

oklevezv/
oklevelet
szig.-ot
let
szerzett
tett
szerzett

ÁJK
BGGY
K
BTK

2 437

178

1 416

710

3 853

888

439

455

355

373

794

828

767

46

1 311

342

2 078

388

120

116

309

285

429

401

6 556

628

37

5

6 593

633

1 552

1 516

20

20

1 572

1 536

IK

2 024

209

362

118

2 386

327

288

277

65

64

353

341

PPK

2 087

358

1 007

265

3 094

623

528

523

493

477

1 021

1 000

TáTK

1 915

0

56

0

1 971

0

527

505

21

25

548

530

TÓK

1 440

111

578

82

2 018

193

394

337

201

176

595

513

TTK

4 522

0

35

0

4 557

0

928

897

27

24

955

921

8 kar

21 748

1 530

4 802

1 522

26 550

3 052

4 776

4 626

1 491

1 444

6 267

6 070

8 kar

23 278

6 324

29 602

4 776

4 626

1 491

1 444

ELTE I.

23 131

5 226

28 357

4 821

4 677

1 491

1 444

A beszámolási időszakban rendszeresen figyelték a bemeneti érdeklődés (a jelentkezések), a képzési
folyamat és a kimeneti fogadtatás (diplomás pályakövetési rendszer, DPR) elérhető adatait és tettek
lépéseket az IFT-ben megfogalmazott, fentebb idézett célok érdekében. Érthetően növelni kívánták a
mester és doktorképzés súlyát, de az állami finanszírozási rendszer rákényszerítette az egyetemet az
alapképzésben résztvevők, azon belül is a költségtérítéses formák számának legalább szinten tartására,
egyes esetekben (pl. jogászképzés) növelésére. Ez az igen jó (túl)jelentkezési arányok révén nem jelentett
problémát, bár néhány területen a keretszámok betöltése érdekében a felvételi ponthatárokban meg kellett
alkudni a bejövő minőség rovására. Ezzel a problémával egy kutatóegyetemen stratégiai kérdésként
indokolt foglalkozni.
A megszűnő felsőfokú szakképzést és az örökébe lépő felsőoktatási szakképzést okkal nem kívánja az
egyetem bővíteni. A szakirányú továbbképzések – jelentős bevételt is eredményező – rendszerét viszont –
a piaci igények függvényében – folyamatosan bővítik.
A felvételt nyert hallgatóság már szinte az indulás pillanatában tagolódik. Viszonylag sokan el sem kezdik
tanulmányaikat, passzív státuszba kérik magukat. A teljes idejű (nappali) képzésbe felvetteknél ez az arány
2014-ben „csak” 8%, a részidejű (levelező) képzésben viszont 31%, az utóbbi években passzív a teljes
hallgatóság kereken 14%-a. Ez értelemszerűen növeli az intézmény gondját a tervezett bevételek
teljesítésében, s csak keveset tudott/tud ellene tenni.
Az oktatók körében régóta elég sok a panasz a közoktatás színvonalának folyamatos csökkenésére, azaz –
a változatlanul meglévő legjobbaktól, az elittől eltekintve – a bekerülők előképzettségére, felkészültségére.
Vannak karok, ahol – jó példaként is említendő – felzárkóztató képzési formákat szerveznek, hogy növeljék
a hallgatók esélyét a sikeres felsőoktatási tanulmányokra.
A felkészültséget és a teljesítményt tekintve a hallgatóság – természetesen nem mechanikusan – két részre
oszlik. Az ambiciózus és jó felkészültségűek számára az ELTE a tehetséggondozás széles spektrumát
kínálja és működteti – igen eredményesen: TDK, szakkollégiumok, honorácior státusz, tutoriális képzés
stb. Az e téren elért eredmények (díjak, minősítések, Pro Scientia Aranyérmek) országosan is kiválóak és
ebből az elit körből kerülhet majd ki a magyar értelmiség színe-javának jelentős része.
A hallgatók másik része – nyilván sokféle: tanulmányi, foglalkozási, szociális okok miatt – vagy lassan
halad előre, nem teljesíti időre a mintatanterv (sokak szerint maximalista) előírásait, vagy bejelenti
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tanulmányainak abbahagyását, ill. elégtelen teljesítmény miatt az egyetem megszünteti hallgatói jogviszonyát. Ezek oka jobb esetben egy előnyös (vagy szükséges) munkavállalás, de minden bizonnyal
teljesítmény vagy anyagi gondok jelentik a nagyobb hányadot. Mindezek következménye a hallgatóság
diplomaszerzési eredményességének, illetve nem kis részben eredménytelenségének nyolc éves kumulált
adatait tartalmazó táblázat (az I. kötet 2.1.4 táblázatából):
összesen

levelező

nappali

2006/2007 tanév óta felvett „képzések” (F)

72 615

=

58 314

+

14 301 (=20%)

Jelenleg aktív „képzés” (A)

28 015

=

23 709

+

4 306 (=15%)

Az egyetemről kiment (F–A) = a+b+c

44 600

100%

21 521

a) oklevelet szerzett
b) még oklevelet szerezhet
c) megszűnt „képzés” –
diploma vagy abszolutórium nélkül

34 605 100%

9 995

100%

48%

18 228

53%

3 293

33%

4 791

11%

2 983

8%

1 808

18%

18 288

41%

13 394

39%

4 894

49%

Ez azt mutatja, hogy a nyolc év alatt az egyetemen lezárult 44.600 képzés (ez a 72.605 felvett képzés és a
28.015 még „aktív” képzés különbsége) mindössze 48%-a végződött diplomaszerzéssel, és további kb.
11%-nak a megszerzett abszolutórium birtokában még reális esélye van a diplomára a záróvizsga, illetve
a nyelvvizsga letételével, de a fennmaradó 41% (!) – diploma-szerzés tekintetében – sikertelenül hagyta
abba az elkezdett tanulmányait. (Ez az érték még a nappali tagozaton is 39%!). Az arány nagysága miatt
erősen indokolt, hogy az egyetem mérje fel és elemezze az okokat, s keressen további eszközöket, amivel
a színvonal csökkenése nélkül emelni lehet a diplomát/oklevelet szerzők számát/arányát. Ebben mindenki
érdekelt és aktív partner kell, hogy legyen: az egyetem (vezetése), az oktatók, a hallgatók, benne a hallgatói
önkormányzat, s bizonyára a családok is. A kimaradó 41% össz-egyetemi burkoló adat, bizonyára más és
más ez a szám karonként és az okok is különbözőek, ezért ennek értékelése elsősorban kari bontásban
indokolt.
A helyszíni látogatás során a nem HÖK vezetőket jelentő hallgatókkal megvalósult találkozókon egy nyílt,
intézményét megfontoltan választó és vállaló, ambiciózus hallgatóság nyilvánult meg, ami pozitív képet
sugallt. Jobbat, mint amire a 41%-os lemorzsolódásból következtetni lehetne.
Végzettek elhelyezkedése
A végzettek elhelyezkedése – nem kis mértékben a fővárosi munkaerőpiac országos átlagnál jobb
adottságai miatt – kedvező, akárcsak a többi budapesti egyetem esetén. Jelentős azon hallgatók száma,
akik már tanulmányaik során munkát vállalnak, számos esetben a diploma megszerzése utáni munkahelyükön. A végzés után néhány hónappal a még munkanélküliek aránya jobbára megfelel a budapesti
átlagnak. (A www.felvi.hu szerint 2014-ben ELTE 5,9%, BCE 3,7%, Óbudai Egyetem 4,7%). Köztudott,
hogy a diplomás pályakövető rendszer (DPR) hazánkban egyelőre nagyon alacsony, 10–20%-os
válaszadási rátával működik, így a fenti adatok is óvatosan értékelendők.)

2.2 Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
Az önértékelés igen sokoldalú és eredményes kutatási tevékenységet mutat. Önmagában a kutatóegyetemi
cím (és a 3 milliárdos támogatás: „Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE), valamint a nemzeti kiválósági
besorolás igazolja a hazai viszonylatban kiemelkedő teljesítményt. Számos más pályázat is egyszerre
jelentett elismerést és támogatást, pl. TÁMOP 4.2.1 Együttműködés, Lehetőség, Tudáshasznosítás, ELTE),
OTKA pályázatok (4 év alatt 169), 7 Lendület pályázat, 24 MTA támogatott kutatócsoport.
Nemzetközi pályázati eredményességet fémjelez 4 European Research Council (ERC) és 11 FP7 nyertes
pályázat, valamint részvétel különböző kutatási konzorciumokban. Az egyetem egy ilyen reprezentatív
kiadványa ezek mellett 9 témát emel ki, amiket „Élen a kutatásban” kategóriaként mutat be.
Az intézmény munkatársainak tudományos elismertségét, minősítését hazánkban jól jellemzik a tudományos fokozatok, illetve címek. A hazai szakmai elismerés csúcsa az akadémiai tagság. Az önértékelés
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egyik helyen összesen 75 ELTE-s akadémikust említ16, közülük jelenleg már csak 17-en vannak aktív
állományban 17 . Sokan nyugdíjasként, emeritus professzorként továbbra is tevékenyek. Az akadémiai
doktorok száma 143 (máshol 140, ill. 149), PhD/DLA egyetemi doktori (vagy korábbról kandidátusa)
fokozata 1045 (I. kötet 92. oldal 967; 131. oldal: 1043) munkatársnak van. Ezek az oktatói kar egészének
magas minősítettségi arányát jelzik, értelemszerű összefüggésben a kutatóegyetemi státusszal és az ELTE
súlyával a hazai tudományos életben. Az önértékelésben is megfogalmazzák, az alábbi táblázat
részleteiben is mutatja, hogy tudományos teljesítmény alapján a karok között igen jelentős, nagyságrendi
különbségek vannak. Két kar – a BTK és a TKK – minden tekintetben, bár nem azonos mértékben,
kiemelkedik18.
Kar
TTK
BTK
PPK
TáTK
ÁJK
IK
BGGYK
TÓK
ELTE

ERC +
FP7

OTKA
(db)19

MTA kut.
csop.

Lendület p.

EIT +
FP7

MTA
tag

CSc /
PhD

DSc

9
7
0
0
1
0
0

81
42
4
5
6
4
1

281
429
82
54
76
54
29

-

9
-

0

0

40

7

9

17

143

1045

4+2
-

89
51
5
5
4
4
1

16
7
1
-

7
-

-

-

-

4+2

169

24

A tudományos kutatás primer eredményei, a tudományos publikációk (folyóirat cikkek, könyvek,
disszertációk, szabadalmak (+ egyéb közlemények)) száma is hasonló képet mutatnak. Az összesített
adatok az értékelési ciklusban (a 2010–2013 közötti négy teljes évben) imponálóak,20 ugyanakkor a karok
közötti különbségek e téren is igen nagyok.
Tudományos közlemények száma 2010–2013
Kar

Folyóirat
cikk

Könyv
fejezet

Könyv

Szerk.
mű

Disszertáció

Szabadalom

133
104
100
197
95
52
27

182
43
104
117
58
16
20

84

0

214

5 887
1 140
972
1 192
371
373
264

124
26
37
9
9
8

TÓK

111

143

14

18

8 kar

13 051

10 231

709

ELTE

10 601

8 380

1 021

BTK

5 624

TTK

3 839

PPK

982

ÁJK

1 273

TáTK

619

IK

485

BGGYK

Egyéb
dokum.

Összesen

8
0
0
1
1
0

1 163
954
1 045
172
248
263
206

13 073
6 212
3 229
2 988
1 401
1 199
739

3

0

110

399

543

297

10

4 063

28 904

871

264

6

3 790

24 933

I. kötet 13. oldal.
Az Önértékelés I. kötet 131. oldala „csak” 66 akadémikust tart nyilván, ebből 12-t AT kategóriában.
18
Az ELTE nem tartja módszertanilag megfelelőnek a karoknak a CSc /PhD fokozattal rendelkezők abszolút száma alapján
történő összehasonlítását. A MAB szerint természetesen fajlagos értékek is számolhatók és azok is informatívak, de a
karok tényleges súlyát az abszolút számok adják.
19
A szakmák eltérő költségigénye miatt csak az OTKA pályázatok számát és nem összegszerű támogatását indokolt
megadni.
20
(Függetlenül attól, hogy az egyetemi kötet 24 933, máshol 18 809), illetve a 8 kari kötet itt összesített adatai 28 904-es
összértéke között 15–30% különbséget is találunk. Ezek az eltérések felhívják a figyelmet a kialakítás alatt lévő
egységes egyetemi stratégiai adatbázis hiányára és fontosságára.)
16
17
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A táblázat egy tekintetben adós a valós helyzet leírásában, még inkább feltárásában: az általános szokástól
eltérően nem különülnek el a hazai és nemzetközi (idegen nyelven, főleg rangos nemzetközi folyóiratokban
megjelent) közlemények, jóllehet ezek ma már a Magyar Tudományos Művek Tárában, s így a
www.doktori.hu adatbázisban is külön jelennek meg. Ez feltétlenül szükséges egy olyan egyetemen, amely
egyik fő céljának a nemzetköziesítést, azon belül a közép-európai térségben meghatározó szerep elérését
tűzi ki célul, mert így jól lehet(ne) látni az egyes egységek helyzetét és feladatait e téren. Ennek érdekében
javasolja a MAB: az ELTE fogalmazzon meg, érvényesítsen és rendszeresen értékeljen egy, a
nemzetköziesítést és a magas minőséget szolgáló célorientált, nem a jelenlegi felfogást leképező
publikációs stratégiát. Az önértékelésben bemutatott igen gazdag nemzetközi kapcsolat rendszer ennek jó
szellemi bázisa lehet. (A nemzetközi előrelépés lehetőségét mutatja például, hogy amíg az European
Research Council pályázati rendszerében az ELTE (csak a TTK), a BCE és a BME munkatársai 4-4, addig
a kis KEE/CEU oktatói 9, a nagy akadémiai intézetek kutatói 14 pályázatot nyertek.)
Az önértékelésben is jelzik, és a Bizottság is úgy látja: azzal együtt is, hogy egy tudományegyetem fő
profilja az alapkutatás, mégis lehet, sőt érdemes és napjainkban növekvő kényszerűség nagyobb hangsúlyt
fektetni a fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységekre – természetesen csak olyan területeken, ahol
ez releváns. Az ELTE sok formában épített ki kutatási kapcsolatokat hazai kutató, termelő és gazdálkodó
intézményekkel. Ezek bevételi következménye az egyetem gazdálkodása szempontjából – a mai
felsőoktatás-politika fényében különösen – egyre fontosabb. A négy év alatti mindössze tíz körüli
szabadalom erre nyomatékkal hívja fel a figyelmet.
Az egyetem több tekintetben már kialakított kutatás-szervezeti, szolgáltatói rendszere és adatbázisa ezekre
a felvetésekre – határozott irányítás és jogkör mellett – megoldási lehetőséget nyújt.

2.3 Gazdálkodás
Az akkreditációs értékelés természetesen csak abban az aspektusban és mértékben foglalkozik a
gazdálkodás kérdéseivel, amennyiben az az oktatás és kutatás minőségét hivatott biztosítani, de nem
értékeli azt közgazdasági/pénzügyi szempontból.
Az ELTE egyrészt központi gazdálkodást folytat, de az éves költségvetés elfogadása után jelentős
gazdálkodási szabadságot biztosít a karoknak, melyek felelősséggel élnek ezzel a lehetőséggel. Nyomós
oka van annak, hogy az önértékelés így indítja ezt a fejezetet: „2009 és 2013 között az egyetem állami
támogatása eltérő mértékben, de folyamatosan csökkent, saját bevételeinek alakulása ezt a csökkenést nem
tudta kompenzálni. A vizsgált időszak minden évében, év közben jelentős mértékű zárolás került
meghatározásra, amely év végén minden esetben elvonásként érvényesült.” Egyetlen számadatpár jól
illusztrálja ezt: a 2009. évi 20 925 813 eFt támogatás – mintegy negyedével csökkenve – 2013-ban
16 003 624 eFt-ra esett vissza. Nem kétséges, hogy ez minőség ellen ható tényező, amit messze nem lehet
kompenzálni munkaszervezési, racionalizálási és egyéb eszközökkel, főleg nem elbocsátásokkal. Az
egyetemi költségvetés – állami támogatásokra (kb. 2/3) és a növekvő saját bevételekre (kb. 1/3) alapuló –
teljesítési összege 30 837 842 eFt-ról 27 811 072 eFt-ra csökkent. Ez a csökkenés a költségvetés fő tételét
jelentő személyi juttatást viselte meg leginkább, ami tükröződik abban, hogy a betöltött létszám az említett
négy év alatt 539 fővel 3 454-ről 3 007-re csökkent (I. kötet 65. oldal.) [Itt sem tudni, hogy egy oldalon
belül a kettő közül melyik a jó adat]
Az egyetem a hallgatói normatíva 53%-át tanulmányi ösztöndíj kifizetésére, 30%-át szociális támogatásra,
11%-át intézményi szakmai, tudományos, közéleti tevékenység támogatására, 6%-át pedig a hallgatói
önkormányzat működési költségeinek finanszírozására fordítja.” Nem tűnik ki ebből, hogy a
kontingenseken belül az elosztás, vagy az önköltség-fizetési kedvezmények milyen teljesítményeket és
milyen célokat szolgálnak és honorálnak kiemelten, mennyire markánsan támogatják a minőséget, vagy
adott esetben az időcsúszás, illetve a végső lemorzsolódás megelőzését. Egy így átgondolt ösztöndíjrendszer hatékonyan hozzájárulhat ahhoz, hogy az ELTE „motiváló környezet” legyen.
Az értékelési időszakban – 2010–14 között – az ELTE, kiválósági törekvéseinek támogatására több,
jelentős anyagi forrást biztosító támogatást is elnyert. Az egyetem 2010 áprilisában vehette át a három évre
szóló kutatóegyetem minősítést, a cím adományozásával egyidejűleg TÁMOP-pályázat keretében 3 Mrd
Ft pályázati támogatásban részesült. A kiválósági program 2013-ban is, immár új alapokra helyezve,
folytatódott.
Komoly erőfeszítések révén növelte – egyébként nem szerény – saját bevételeit. E téren még biztosan
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vannak feltárható lehetőségek, de látni kell, hogy hazánkban közismerten mérsékeltek a külső pénzforrási
lehetőségek, pedig az ELTE 56 stratégiai szerződést kötött az utóbbi években. Másrészt pl. az államilag
támogatott képzések számának csökkentésével kikényszerített nagyobb számú önköltséges hallgató
felvétele nem növeli az egyetem költségvetését, hanem csak – a Széll Kálmán Tervet követve – a központi
költségvetés felsőoktatási ráfordítását csökkenti.
Ilyen körülmények között minden elismerést megérdemel, hogy az egyetem – szigorúan takarékos
gazdálkodás és kemény megszorítások, pl. idő előtti nyugdíjazások révén – folyamatosan tudta pénzügyi
stabilitását és likviditását biztosítani, mind máig számottevő köztartozás nélkül. Ebben meghatározó
segítséget jelentett a saját üzemeltetésben működő SAP integrált informatikai rendszer. Fontos eredménynek tartják ezt különösen a központosított illetmény-számfejtési rendszerhez történő kötelező csatlakozás bonyodalmai miatt.
A MAB összességében tudomásul veszi az önértékelés gazdálkodásról szóló részletes (bő 9 oldalas)
tájékoztatását, mert látja benne a minőség iránti elkötelezettséget is. Bízik abban, hogy a kancellári
rendszer ezt a szempontot továbbra is meghatározóként fogja kezelni.
Ugyanakkor vállalja, hogy a látogatás során is rendre megfogalmazott panaszokról, az állami támogatási
rendszer kiszámíthatóságának hiányáról, a támogatás mértékének csökkenéséről, ennek a minőségre
gyakorolt káros hatásáról tájékoztatja a minisztériumot és felhívja a közvélemény figyelmét is arra, hogy
a jól támogatott felsőoktatás – a kiművelt emberfők sokasága – nélkül veszélyben van az országnak az a
felemelkedése, amit a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény preambuluma meghatározó jelentőségűként
fogalmaz meg.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
A minőségértékelés elsősorban az ELTE önértékelési anyagaira, a MAB kiegészítő kérdéseire adott írásos
válaszokra, a honlapon hozzáférhető, illetve a látogatás során kapott dokumentumokra, és a helyszíni
látogatás során szerzett tapasztalatokra épül. A hozzáférhető források száma rendkívül bőséges: az
önértékelés tíz kötete (mintegy hétszáz oldal), az ESG struktúrájához igazodva, és annak tagolását követve,
sok adattal és táblázattal, részletes áttekintést nyújt az eredményekről, a minőségügy területén alkalmazott
eljárásokról.
Az önértékelésben hivatkozott alapvető intézményi dokumentumok az egyetem honlapján (www.elte.hu),
a Szabályzatok, dokumentumok és a Minőségbiztosítás menüpontokban hozzáférhetők. A helyszínen
rendelkezésre bocsátott dokumentumok közül az ELTE működése – szakértői jelentés az ESG elveknek
való megfelelésről (2015), és a Jelentés az ELTE minőségügyi tevékenységéről (2015) dokumentumokat
érdemes kiemelni. A látogatás során lehetőség nyílt találkozni a központi és kari helyszíneken a
minőségirányítás felelős vezetőivel. A találkozókat jól előkészítették, a szükséges dokumentumok az egyes
helyszíneken rendelkezésre álltak. A résztvevők számos további információt nyújtottak.
A jelentés II.1.-es fejezetében már említettük, hogy az ELTE a 2010. évi akkreditációs eljárás ajánlásai
ellenére sem vezetett be átfogó minőségfejlesztési rendszert. A koherens rendszer hiánya miatt – és ezt
részben az önértékelési anyagok, részben a helyszíni látogatás tapasztalatai jelzik vissza – az elmúlt
időszak egyetemi és kari minőségügyi folyamatait inkább az ösztönösség, mint a tudatos, tervszerűen
végrehajtott fejlesztési tevékenységek jellemezték. Jól érzékelhető, hogy a karok egymás munkájáról nem,
vagy csak szórványosan értesülnek, nem ugyanazt a „minőség nyelvezetet” beszélik, minőség-megközelítéseik, és ebből következően megoldásaik esetenként egészen eltérőek.
Az ELTE rektori vezetése 2014 szeptemberében döntött arról, hogy külső szakértő cég közreműködésével
az ESG elveihez illeszkedő minőségfejlesztési rendszert alakítson ki. A fejlesztési munka elindult, a
szakértő cég első átfogó jelentése 2015. február–március hónapokban került az intézmény döntéshozó
fórumai elé. A helyszíni látogatás igazolta, hogy az intézmény vezetése elkötelezett a fejlesztés
megvalósításában. Az átfogó minőségügyi rendszer kialakításának rektorhelyettesi szintre delegált
feladatai tervszerűen, szakmailag megalapozott koncepció mentén zajlanak. Az intézményi tervek alapján
a rendszer kialakítása 2015 végére várható. A MAB álláspontja szerint – amennyiben az egyetem a
tervezett ütemezést tartja – a működés első tapasztalatai 2016 során már mérhetők és értékelhetők lesznek.
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Összegezve:
Az egységes, átfogó minőségirányítási rendszer hiánya mellett is érzékelhető – és az önértékelési
anyagokból is kitűnik –, hogy a minőségügy területén végzett munkában az ESG elveinek való megfelelés
szándéka, bár eltérő súllyal és tartalommal, az intézmény és a karok szintjén egyaránt jelen van. A
közeljövőben megvalósuló egységes keretrendszer, és ezzel párhuzamosan egy egységes egyetemi
minőségszemlélet kialakítása közös mederbe tudja terelni azt a minőségről való gondolkodást és munkát,
ami a karok szintjén ma még csak töredezetten, de értékként jelen van. Értékelésünk hangsúlyait ezért a
továbbiakban elsősorban az egyetem szintjén fogalmazzuk meg, a kari értékelések ESG szempontjai majd
a megvalósuló keretrendszerben kaphatnak valódi hangsúlyt és konkrétabb tartalmat.

3.1 Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az önértékelés megfogalmazása szerint21: „az oktatás és kutatás alapvető záloga az oktatók minőségének
biztosítása.”
Az egyetem minőségbiztosítási szervezetének alapvető elemei: a rektorhelyettes szakmai felügyelete alatt
álló Minőségbiztosítási Osztály (MBO); valamint az egyetem és a karok – ma még különböző néven
megnevezett – minőségüggyel foglalkozó bizottságai. Az MBO minőségügyi felmérések és
adatszolgáltatások területén végzett támogató munkája meghatározó jelentőségű, tevékenységét elismerés
illeti.
A minőségirányítási rendszer tág kereteit az ELTE SzMSz határozza meg 22 , a szabályozás részletes
feladatait alapvetően két dokumentum: Az ELTE Minőségfejlesztési szabályzata (2007; utolsó módosítás
2012), illetve Az ELTE Minőségfejlesztési programja (2007) hivatott szabályozni. Az MBO-nak nincs
önálló működési rendje. A dokumentumok összehasonlító elemzése alapján megállapítható, hogy a
hivatkozott anyagokban a szabályozási koherencia követelményei csak részben teljesülnek. Az SzMSzben rögzített keretszabályozás elvi rendelkezései a Minőségfejlesztési szabályzatban illetve a Minőségfejlesztési programban nem, vagy csupán közvetett módon azonosíthatók. Ezek a dokumentumok a 2005.
évi, ugyanakkor már négy éve hatályon kívül helyezett felsőoktatási törvény rendelkezésein alapulnak. A
szabályozásnak az időközben történt szervezeti változásokhoz igazodó aktualizálására, és a 2011-ben
hatályba lépett Nftv-hez történő illesztésére még nem került sor. A MAB álláspontja szerint a szabályozási
rendszer jelen állapotában a cél szerinti funkcióját nem képes ellátni, a szabályzatok aktualizálásának
hiánya a felhasználói körben alkalmazási „jogbizonytalanságot” teremt(het).
A 2010–2014 közötti időszakban intézményi és kari szinten minőségcélokat kitűző éves minőségfejlesztési
tervek nem készültek. Minőségfejlesztési célkitűzések hiányában a Szenátus illetve a kari tanácsok elé sem
kerültek az eredményesség értékelését és az ezekből adódó feladatokat tartalmazó előterjesztések.
Ugyanakkor szélesebb értelemben – a minőségfejlesztést nem formális keretek között értelmezve – a
vizsgált időszakban a Szenátus és a kari tanácsok napirendjén több minőségüggyel kapcsolatos beszámoló,
jelentés is szerepelt, melyek elsősorban az oktatói minőséget, az oktatási folyamatok szervezését, képzési
programokkal kapcsolatos ügyeket, a hallgatói felmérések eredményeit érintették. Az előterjesztésekkel
kapcsolatos dokumentációk részben a honlapon, részben a helyszíni látogatás során hozzáférhetők voltak.
Az ELTE minőségügyi tevékenységének első átfogó, belső értékelésének a szenátusi előterjesztésére a
helyszíni látogatással párhuzamosan, 2015 márciusában került sor23. A jelentés előremutató, koncepciójában kettős célt fogalmaz meg: tartalmazza az elmúlt időszak értékelését, valamint javaslatot tesz a 2015.
évre vonatkozó minőségcélok kitűzésére. Ez utóbbi szándék – úgy látjuk – egyúttal egy, a jövőben
követendő, értékeléssel és visszacsatolással záruló minőségfejlesztési eljárás elindítását is megalapozza.

ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 9. o.
SZMSZ, I. kötet, XI. fejezet, 135.§
23
Jelentés az ELTE minőségügyi tevékenységéről (2015)
21
22
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3.2 Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az ELTE-n a szaklétesítések és szakindítások rendjét az SzMSz 10. mellékleteként a Képzési Szabályzat
írja elő. A szabályzat hatálya kiterjed a Bologna-rendszerű alap- és mesterképzési szakok, az egységes,
osztatlan képzések, valamint a szakirányú továbbképzések és a felsőfokú szakképzések létesítési és indítási
kérelmeit érintő, egyetemen belüli engedélyezési eljárásra, a képzések tényleges meghirdetésének,
valamint a mintatantervekben történő változások jóváhagyási eljárásának szabályozására. A szabályzat az
egyetem honlapján elérhető.
Az egyetem képzési stratégiájának megvalósítása az Oktatási és Képzési Tanács (OKT) hatásköre és
feladata, az erre vonatkozó előírásokat az SzMSz és a Képzési Szabályzat tartalmazza. Az OKT működését
a maga által készített ügyrend szabályozza. Arra vonatkozóan nincs információ, hogy a hallgatók
előrehaladásának tapasztalatait, valamint a munkaerőpiaci visszajelzéseket (DPR) milyen mértékben
vegyék figyelembe a tantervi módosításokban.
A képzési programokkal kapcsolatos eljárások rendszerint kari kezdeményezésre indulnak. A Kari Tanács
támogatását követően az előterjesztést az OKT – két független, a szakterületre rálátással bíró opponens
véleményének ismeretében – tárgyalja. Az egyes eljárásokat bírálati szempontrendszer segíti. Az OKT
javaslatáról a Szenátus hoz döntést.
A kontaktóra alapú munkavégzés meghatározó jellegének megtartása mellett az ELTE célul tűzte ki a
kontaktórák számának csökkentését, és az e-learning oktatási forma hangsúlyosabbá tételét. Ez utóbbi
célkitűzés megvalósítását is nehezítheti, hogy a látogatás során, a 2012-ben bevezetett Neptun rendszer
működésével, és a rendszer elektronikus tananyagokat támogató moduljával kapcsolatban számos kritika
fogalmazódott meg.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott követelményeket az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete,
a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) tartalmazza. A dokumentum mintegy 300 oldal terjedelmű, így
érthetően – és erre az önértékelés is utal – nem könnyű eligazodni a szabályzat rendelkezéseiben,
különösen a gyakori módosítások következtében nem. A szabályzatban az általános, egyetemi érvényű
előírások mellett az egyes karok specifikus követelményrendszere is szerepel. Ez utóbbi a terjedelem
mintegy felét teszi ki. A HKR a honlapon nyilvános, minden hallgató számára hozzáférhető.
A tájékozódás segítéséhez és a jogalkalmazói egység megteremtéséhez a karok szintjén, továbbá központilag (Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság) is rendszeresen kiadnak időrendeket, folyamatleírásokat
és egyéb tájékoztatókat. A hallgatók a tanulmányaikkal összefüggő ügyekben az Oktatási Igazgatóság
Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján, vagy személyesen az irodában, illetve a karokon a
tanulmányi ügyek felelős szervezeti egységeinél, a tanulmányi osztályokon/referatúrákon tájékozódhatnak.
Az önértékelésben kiemelkedő sikerként értékelik a 2013 szeptemberében bevezetett E-index eljárást. A
folyamat során – lényegében zökkenőmentesen – valamennyi képzési szinten bevonták az összes
papíralapú leckekönyvet, és az egyetem egésze egyszerre tért át az új rendszerre. A hallgatókat többféle
módon értékelik. A gyakorlat jellemzően a félévközi teljesítmények mérésén alapul, a kollokviummal
záródó előadás esetében a klasszikus szóbeli/írásbeli vizsgákon túl négyféle kombinált vizsga alkalmazására is lehetőség van. Ezek un. „A”, „B”, „C” és „D” típusú vizsgák, amelyek részletes szabályai a HKRben24 rögzítettek. Sajátos teljesítményértékelési megoldás a portfolió értékelése, vagy tutorálás esetén az
írásos minősítés. Az értékelésben az intézmény megkülönbözteti az elégtelen és az eredménytelen vizsga
fogalmát. Ez utóbbi az igazolatlanul meg nem jelenő hallgató „vizsgateljesítményének” adminisztrálására
szolgál.
A teljesítmények értékelésének garanciális eleme a transzparencia: a szóbeli vizsgák az egyetem oktatói és
hallgatói számára nyilvánosak, a nyilvánosság kizárólag a vizsgázó kérésére korlátozható. A kijavított
írásbeli dolgozatokba az érintett hallgató betekinthet, kifogás esetén felülvizsgálatot kezdeményezhet. A
hallgatók személyiségi jogainak érvényesítésére céljából a vizsgák és a szigorlatok eredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban – a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok betartására
figyelemmel – a személyes adatok védelméről szóló HKR rendelkezik. A hallgatók előzetes írásos
24

SzMSz II. kötet, HKR 67.§
16

ELTE akkreditációs jelentés
beleegyezése nélkül vizsgaeredmények – név vagy az elektronikus tanulmányi rendszer által generált kód
szerint meghatározva – nyilvános helyen (pl. tanszéki hirdetőtábla) nem jelenhetnek meg.
A hallgatók előrehaladásának figyelemmel kísérése adat- és tapasztalat alapú. Az adatalapú vizsgálat
elsősorban az elektronikus tanulmányi rendszer (Neptun) adatszolgáltatásán alapul. A lekérdezések rendszeresek, jellemzően kari szinten készülnek. A hallgatói előrehaladás nyomon követésének a Hallgatói
Követelményrendszer c. szabályzatban intézményesített esete, hogy amennyiben adott vizsganapon
ugyanazon tárgyból a hallgatók 67%-az elégtelenre vizsgázik, a HÖK felülvizsgálatot kezdeményezhet.
Pozitív tény, hogy az egyetem folyamatosan tér át az elektronikus hallgatói ügyintézésre. Az önértékelésben
bemutatott adatok alapján a Neptunban a 2012/13 tanévben 26 404 kérelmet nyújtottak be, ez a szám a
2014/15 tanév első félévére 40 584-ra nőtt.
A hallgatói panaszkezelésre az intézmény a konzultatív problémamegoldás és a formális eljárás
lehetőségeit kínálja fel. A panasz megoldásának konzultatív módja a hallgató és az oktató interakciója. A
formális út alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az informális út nem vezet, vagy nem vezetne eredményre.
A jogorvoslati eljárások rendjére a HKR részletes szabályozást tartalmaz. Az egyes szervezeti egységek
kialakították a hatáskörükbe tartozó ügyekkel kapcsolatos panaszkezelés rendjét. Jó példa erre a Rektori
Hivatal Oktatási Igazgatóságán működő Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda, amely online
panaszbejelentő rendszert működtet.

3.4 Az oktatók minőségének biztosítása
Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók jogai, kötelezettségei az egyetemi honlapjáról
elérhető Foglalkoztatási Követelményrendszer 25 c. szabályzatban szerepelnek. Az ELTE az oktatói
előrelépéseknél a törvényi előírásokhoz képest szigorúbb feltételeket határozott meg. Tanársegédek
esetében a doktori képzés megkezdése szükséges a munkakör betöltéséhez, és előmeneteli követelmény a
doktori fokozat megszerzése a doktori képzés megkezdésétől számított nyolc éven belül. Az adjunktusi
munkakör betöltéséhez követelmény a doktori fokozat megléte. Az egyetemi docensi munkakörhöz
habilitáció is szükséges. Az előmeneteli rendszer az munkakörök betöltéséhez további szakmai
kritériumokat is megfogalmaz.
A kutatói státuszban alkalmazottak esetében a fentiekhez hasonló előmeneteli rendszer működik. A
tudományos segédmunkatársi kinevezésre a doktori képzés megkezdése után kerülhet sor. Tudományos
munkatárs az lehet, aki legalább háromévi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat mellett
PhD, vagy azzal egyenértékű fokozattal bír. Tudományos főmunkatársi munkakörhöz a PhD vagy azzal
egyenértékű fokozat mellett legalább hatévi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat
szükséges. Tudományos tanácsadói illetve kutató professzori kinevezéshez a fentieken túl elvárás a
habilitáció vagy az akadémiai doktori cím. Az oktatói és a kutatói munkakörök esetében további garanciát
jelent, hogy a korábbi terminológia szerinti vezető oktatói, kutatói munkakörök nyilvános pályázat útján
tölthetők be.
Az önértékelés megfogalmazása szerint az ELTE szigorúbb szabályozási gyakorlata, idézzük26: „.. tagadhatatlanul versenyhátrányt jelent más felsőoktatási intézmények viszonylatában”. Ugyancsak az önértékelés megállapítása a szabályozási gyakorlat két fontos következménye: egyrészt az oktatói-kutatói
állomány egy része a feltételrendszer miatt más intézménybe távozik, másrészt a hiányterületekre belépők
számára is csak szigorúbb feltételrendszerben tud lehetőségeket kínálni.27
A 2012-ben elfogadott IFT célul tűzte ki a humánpolitika stratégiai szintre emelését. A célkitűzések megvalósulásának jelentős gátja, idézzük28: „… az IFT elfogadásának évében és az azt követően elszenvedett
állami támogatáscsökkenés.” A humánpolitika területén az egyetem a kevésbé forrásigényes technikákat
(tehetséges hallgatók felkarolása), illetve a pályázati forrásokat tudja humánerőforrás fejlesztésre használni.

SzMSz, III. kötet FKR
ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 90. o.
27
A bemutatott követelményrendszert több más egyetem is alkalmazza, de bizonyára nem mind.
28
ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 90. o.
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A következő táblázat az egyetemen AT teljes munkaidős, közalkalmazotti jogviszonyban állók számát
tartalmazza munkakör és életkor szerinti bontásban, feltüntetve az életkori megoszlás százalékos arányait
is.
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Az önértékelés joggal állapítja meg29: ”Az egyetem professzori kara pillanatnyilag erős, de az elkövetkező
kettő–öt évben jelentős része nyugdíjba vonul.”Az 1 619 főből 182 fő egyetemi tanár, közülük 57 fő (31%)
a 63 év feletti (nyugdíjképes) korosztályt képviseli. Az oktatói körben a 30 év alatti korosztály
alulreprezentált (9%), ez az arány a karokra bontott korösszetételben is következetesen jelen van. Az
előzőekben bemutatott külső és belső kényszerítő körülmények tükrében a MAB úgy ítéli meg: az ELTE
számára a humánpolitikai stratégia újragondolása már a közeljövőben megoldandó feladat.
Az egyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban értékelési
rendszert működtet. Ennek megfelelően kerül sor – az egyes munkakörökre speciálisan kidolgozott értékelési lapok30 felhasználásával – az oktatói-kutatói munkakörökben dolgozók teljesítményének háromévenkénti értékelése. A látogatás tapasztalatai szerint, az egyes karok értékelési gyakorlata nem minden
esetben követi ezt az ciklikusságot.
A jogszabályi kötelezettségen túl az ELTE – a látogatás során részleteiben is megismert – egy komplex
értékelési rendszer mielőbbi bevezetését szorgalmazza. A mintegy 150 szempontot tartalmazó értékelő
rendszer komplexitása nem vitatható. Ugyanakkor átgondolandó, hogy ebben a komplexitásban az oktatói
és kutatói kompetenciák a szükséges differenciáltsággal, egymást kiegészítve és erősítve jelennek-e meg.
Arra is szükséges ráirányítani a döntéshozók figyelmét, hogy ilyen nagyságrendű teljesítményindikátor
mérése és kezelése csak informatikai eszközökkel támogatva lehet hatékony, és különös figyelmet igényel,
hogy a nyilvántartás során ne sérüljön a személyes adatok védelméhez való jog sem31.
Az oktatói munka értékelésében az OMHV visszacsatolás mértéke, hasznosulása még messze elmarad a
lehetőségektől. Ennek kidolgozását a MAB az egyetem számára a közeljövő fontos feladatának tartja.

3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az intézményi önértékelés a témakört számos részletre kiterjedő adattartalommal, két alfejezetben mutatja
be (3.4. Tanulástámogatás és esélyegyenlőség, 3.6. Hallgatói szolgáltatások).
A tanulmányi előrehaladást az egyetemen két éve működő Egységes tanulmányi rendszer (Neptun)
ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 9. o.
az értékelési lapok formanyomtatványai a SzMSz, III. kötet FKR 4. melléklete
31
3. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez (adatkezelés szabályozása).
29
30
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szolgálja (korábban az ETR rendszert alkalmazták). Sajnos a rendszer egyelőre még csak korlátozottan
működik, különösen a nagyobb leterhelési időszakokban. Mivel szinte minden hallgatói ügyintézéssel
kapcsolatos eljárás a rendszer részét képezi, ezért a hallgatóknak gyakran okoz nehézséget a
tantárgyfelvétel, a vizsgajelentkezés, a szociális ösztöndíj leadása, a Hallgatói Önkormányzatnak a
szociális ösztöndíjak bírálata, továbbá a problémák a Neptun Meet Street által nyújtott kollaborációs tér
szolgáltatás széles körű elterjedését is gátolják.
Az Elektronikus tananyagmegosztás is a Neptun részét képezi, így ezen a téren is sok hiba tapasztalható.
Egyes karokon egyáltalán nem biztosítanak új elektronikus tananyagokat a hallgatóknak, aminek fő oka az
egyetem szerint az, hogy a feltöltésük szerzői jogi akadályokba ütközhet.
A hallgatóknak az idegen nyelvi képzést az ELTE 100%-os tulajdonában lévő Idegennyelvi Továbbképző
Központ Kft. bevonásával biztosítják. Az ITK működési körébe tartozik az Origo nyelvvizsgarendszer
működtetése is. Bár a belépő hallgatók 51%-nak van nyelvvizsgája, mindemellett közülük sincs
mindenkinek megfelelő nyelvismerete. Térítés ellenében a 2014/15. tanév őszi félévében az ITK nyelvi
képzéseibe összesen 218 (!) hallgató kapcsolódott be. 2-4 órában vettek fel nyelvi kurzusokat32 a következő
megoszlásban: angol (67 fő), német (75 fő), francia (35 fő), olasz (10 fő), orosz (22 fő), spanyol (9 fő). A
49% nyelvvizsgával nem rendelkező belépő hallgatói létszámhoz és a kb. kétezer, nyelvvizsga hiánya miatt
ki nem adott diplomához viszonyítva a részvételi arány elgondolkoztatóan alacsony.
A tehetséggondozásnak gazdája a Tehetséggondozási Tanács, és sok tekintetben aktív szerepet vállal ebben
a hallgatói önkormányzat is. A kiemelten tehetséges hallgatók szakkollégiumi munkában vehetnek részt.
Az intézményben öt szakkollégium működik, melyek az aktív közösségi, tudományos munkavégzéshez
kollégiumi férőhelyet is biztosítanak a hallgatóknak.
Akár méltánytalannak is tűnhet, hogy az egyetem fontos (szolgáltató) intézményeiről, mint pl. az Egyetemi
Könyvtár (közel négymillió leltári tétel), az Egyetemi Levéltár, az egészen kiváló gyakorló iskolák és
óvodák, a (szak)kollégiumok, Nyári Egyetem, Múzeum, Füvészkert, Tatai Geológus Kert, Hallgatói Karrier
és Szolgáltató Központ, Alumni szervezet stb. a jelen akkreditációs értékelés nem ad elemzést. Ez abban a
felfogásban és akkor érthető és tehető meg, ha olyan belső minőségbiztosítási rendszert működtet az
egyetem (lásd ESG), amelyik ezt a feladatot folyamatosan vagy a szükséges gyakorisággal ellátja.
A bizottság a látogatáson szóbeli tájékoztatást kapott arról, hogy a könyvtári szolgáltatás a mintegy 3,6
millió értékű dokumentum-vagyonon alapul. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (ESZK) az információs és
koordináló feladatokat ellátó egyetemi könyvtár mellett a karokon 7, az intézetekben 15, a kollégiumokban,
gyakorlóiskolákban és egyéb helyeken további 28 könyvtárból áll. A szervezeti széttagoltság, a
szolgáltatások karonkénti különbözősége, a dokumentumok hozzáférési módja, az egyes egységekbe
történő beiratkozás módja (minden könyvtárba külön kell beiratkozni) számos probléma forrása. A közös
on-line katalógus és a digitális tudástár (EDIT) kiépítése folyamatban van. Az EKSZ saját, önértékelésen
alapuló minőségirányítási rendszert alakított ki, a működésének első tapasztalatai a közeljövőben várhatók.
Az esélyegyenlőség biztosítására az egyetemen Esélyegyenlőségi Bizottság működik, a karokon ezt a
tevékenységet fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze. Az ELTE-n közel háromszáz fogyatékkal élő
hallgató tanul, ők előnyt élveznek a kurzusfelvétel és a vizsgajelentkezés során. Az esélyegyenlőség
infrastrukturális feltételeinek megteremtésére több kezdeményezés is sikerrel zárult, illetve ilyen típusú
fejlesztések jelenleg is zajlanak.
Az önértékelés szerint „Hallgatóink pénzbeli támogatását az ösztöndíjak, valamint a méltányossági alapon
megadott költségtérítés-/önköltség-fizetési kedvezmények adják.” A rendszeres szociális ösztöndíj
elbírálása az intézményi előírásoknak megfelelően egységes. Az elosztást a kari hallgatói részönkormányzatok végzik, a rendszer a nagyon szigorú szabályainak köszönhetően kiválóan működik. A
rendszeres szociális ösztöndíjra intézményi szinten 4 500–5 000 pályázat érkezik, amelyekből havi
rendszerességgel átlagosan 2 200-2 700 hallgató részesül 10 000 és 40 000 Ft közötti juttatásban. A
tanulmányi ösztöndíjak megítélése a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A Hallgatói
Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ösztöndíjakat minden esetben az előírásoknak
megfelelően kapják meg a hallgatók.

32

ELTE Intézményi önértékelés II. kötet M14.1. sz. táblázat.
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A hallgatói tanácsadás rendszere gazdag és szerteágazó. A rendszerben megtalálhatók az intézményi szintű
és a karokon működő, különböző tartalmú és célú tanácsadó szerveződések. (Hallgatói Karrier és
tanácsadó Központ, ELTE Kortárs Segítő Csoport, Életvezetési és Diáktanácsadó Központ, stb.). Feltehető,
hogy a kínálatbőség okozta kommunikációs zavarokat támasztja alá az önértékelés azon – mindenképpen
indokolt – megállapítása, mely szerint: „Az ELTE célja, hogy a hallgatói szolgáltatások kommunikációját
összegyetemi szinten javítsa.”.33
A dolgozói és hallgatói sportélet szervezését, illetve a versenyeztetést a szervezetileg az ELTE-től
elkülönült, de ahhoz szervesen kötődő két civil szervezet – az Eötvös Loránd által 1898-ban alapított
Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubon (BEAC), valamint a hallgatói kezdeményezésre létrehozott ELTE
Sport- és Szabadidő Egyesület (ELTE SE) – látja el. Az egyetem sportkoordinációs feladatok ellátása
céljából 2014-ben létrehozta az ELTE Sportirodát, valamint „Jó tanuló – Jó sportoló” ösztöndíjat alapított.
Az öntevékeny közművelődési, közéleti tevékenységek mozgató eleme a Hallgatói Önkormányzat. Az
ELTE és a HÖK együttműködéséről az önértékelésben a következő megállapítás szerepel: „Az utóbbi időszak vitatott hallgatói önkormányzati tevékenysége, a vélt és valós szabálytalanságokra, visszaélésekre
rávilágító külső és belső vizsgálatok (rész)eredményei, valamint az azok alapján meghozott intézkedések
mellett és ellenére az ELTE partnerként tekintett és tekint a hallgatói önkormányzatokra, elismerve a hallgatói érdekképviselet és -védelem, a hallgatói szolgáltatásokban való közreműködés, valamint az egyetemi
közösség formálás terén elvégzett munkájukat”34. Ezt méltányolva fontossága miatt ide idézzük az önértékelésből: „Ugyanakkor a HOK működésére vonatkozó jelenlegi jogszabályok számos elemének tisztázása
érdekében jelenleg előkészítés alatt áll egy átfogó „szabályozási csomagra” vonatkozó javaslat.”

3.6 Az egyetem belső információs rendszere
Az egyetem legfontosabb belső adattárai az alábbiak:
 a Neptun mint elektronikus tanulmányi rendszer tartalmazza a tanulmányok folytatásával
kapcsolatos adatokat,
 az EPER, az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer (pályázatok adatai),
 az SAP, az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos adatokat tartalmazó adatbázis,
 az EDIT, az ELTE Digitális Intézményi Tudástár, repozitóriumként működik,
 egyéb nyilvántartások: pl. a habilitáltak adatai, vagy a közalkalmazotti alapnyilvántartás
A Neptun rendszernek kiemelt szerepe van az oktatás szervezésében, a hallgatóknak, az oktatóknak és a
vezetőségnek a tanulmányokkal kapcsolatos tájékoztatásában. Mint azt már korábban is említettük, a
látogatás során számos egybehangzó vélemény érkezett a rendszer működésének nehézségeiről,
bizonytalanságairól. A hibás működésért jelenleg a rendszer fejlesztője a felelős, pozitívumként kell
megemlíteni, hogy a hibajavításban folyamatos fejlődés tapasztalható.
Külön is megemlítendő az Oktatói Munka Hallgató Véleményezésének (OMHV) rendszere, melynek
működését az MBO felügyeli. A kitöltési arány – nem kis mértékben az MBO aktivizáló szerepének
köszönhetően – megközelíti, egyes karok esetében át is lépi a 70%-ot. A siker mögött vélelmezhetően a
Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére elindult tantárgyfelvételi motiváció (a kitöltők – az
anonimitás megőrzése mellett – a kurzusfelvételnél előnyt jelentő plusz pontokat gyűjthetnek), és a
széleskörű propaganda is szerepet játszott. Jelenleg a felmérés eredményéről a hallgatók nem kapnak
visszacsatolást, ami pedig elvárható lenne ekkora mértékű kitöltöttség mellett. Az eredmények
felhasználásának mértéke, hasznosulása karonként eltérő.
A munkaerő-piaci visszajelzések rendszere több csatornás; egyrészt a Hallgatói Karrier- és Szolgáltató
Központ széleskörű kapcsolatrendszerén keresztül érkeznek információk a végzett hallgatók
alkalmasságáról, másrészt visszajelzéssel szolgálnak az időről-időre megismételt DPR (Diplomás
Pályakövetés Rendszere) felmérések, illetve a karok formális és informális társadalmi kapcsolatrendszere
is. A DPR kitöltési hajlandóság évről-évre csökken, az alacsony kitöltési arány már a visszajelzések
értékelhetőségének határát súrolja.

33
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ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 94. o.
ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 96. o.
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Az egyetemen egy Stratégiai Adatbázis kialakításának fejlesztési munkái is elindultak, az adatbázis a
tervek szerint vezetői információ rendszerként is működni fog, lekérdezési és értékelési lehetőségeket is
tartalmaz. Az egyetem a kulcsfontosságú mutatóit jelenleg is méri, az eredményeket az önértékelés
bemutatja35. A 3.7.1. táblázatban szereplő mutatószámok jó harmada (13 indikátor a 33-ból) a 2010-2014es időszakban romló értéket mutat. Az önértékelés a romló mutatók mögötti okok elemzésére nem tér ki,
pedig erre szükség lenne.

3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az egyetemi kommunikációt a kommunikációért felelős főigazgató és a Rektori Titkárság kommunikációs
csoportja koordinálja. Az akkreditációs értékelést is segíti, de ennél fontosabb funkcióként az egyetem
polgárait és a széles értelemben vett nagyközönséget – a középiskolai tanulóktól a munkáltatókon át az
öregdiákokig – átláthatóan informálja az egyetem és külön-külön karainak, továbbá számos egységének
honlapja. A MAB a www.elte.hu honlapot jól felépítettnek, áttekinthetőnek, informatívnak, aktuálisnak
tartja, s tudomása van arról, hogy professzionális értékelések is igen jó minősítést eredményeztek, a
Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület 2014-ben az év intézményi honlapjává választotta.
(Megjegyezzük: érdemes követni azt a nemzetközi gyakorlatot, hogy van egy „Facts and Figues/Folders”
könnyen elérhető weboldal, amin minden lényeges aktuális intézményi adat/dokumentum jól és gyorsan
áttekinthetőn (at a glance) megtalálható. Pl.:
Charles University: http://www.cuni.cz/UKEN-109.html
Universität Wien: https://www.univie.ac.at/en/about-us/at-a-glance/facts-folders/
Oxford University: http://www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures
Humboldt Universität: https://www.hu-berlin.de/ueberblick-en/humboldt-universitaet-zu-berlin-en/facts
Fontos információkkal szolgál a heti rendszerességgel megjelenő Egyetemi Hírlevél. Az egyetemi
polgárok információs csatornái a digitális térben determináltak, a 250 végpontot tartalmazó WiFi hálózat
az egyetem valamennyi közösségi és oktatási terét lefedi. A hallgatók alanyi jogon 2 GB tárhellyel e-mail
címet, és további 2 GB szabadon felhasználható tárhelyet kapnak.
Az önértékelés megállapítása szerint jelentős előrelépés az Arculati kézikönyv, ezen belül a karok számára
ajánlásként elkészült arculati elemek kidolgozása. Reális az önértékelés azon helyzetértékelése, hogy „..az
egész intézményre kiterjedő, egységes arculat azonban még nem jellemző”36. Az egységes arculat irányába
történő elmozdulás az ELTE, mint „brand” megjelenését a kommunikációs térben jelentősen támogatni
tudná.
A kiválóság és az exponáltság okán a médiumok számos esetben megszólaltatják az ELTE-t, különböző
képviselőit, de ugyanakkor könnyen meg is szólják, ha arra alkalmat találnak. Ezek a megszólalások és
megszólások nem ritkán – okkal vagy ok nélkül – egész felsőoktatásunkra is rávetülnek, így az ELTE
dicsősége és felelőssége önmaga és mások iránt egyaránt nagy. A kérdéskör ELTE által is érzékelt súlyát
mutatja, hogy ezen a területen külön kommunikáció fejlesztéséért felelős főigazgató működik. (Bár – apró
kommunikációs szépséghiba – a honlapon márciusban még mindig a korábbi közkapcsolati és
kommunikációs rektorhelyettes cím és neve volt olvasható.)
Az egyetem megjelenése a hazai médiában a hallgatói önkormányzat tevékenységét is magába foglalja.
Éppen ezért ugyanolyan nagy a HÖK felelőssége a maga vonalán, mint az egyetemé, mert a közvélemény
ezekből gyakran az egész magyar felsőoktatásra általánosít – jó vagy rossz értelemben. Feltétlenül indokolt
a HÖK működésére vonatkozó „szabályozási csomag” minél hamarabbi kidolgozása, amit önértékelés
jelez.

35
36

ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 103-104 o. 3.7.1. sz. táblázat
ELTE Intézményi önértékelés I. kötet 105 o.
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III. Javaslatok az intézmény további működésére
1. Javasoljuk, hogy a nagy hagyományokkal, jó feltételekkel és kiváló eredményekkel bíró egyetem
folyamatosan és egyszerre viszonyítsa és értékelje magát a felsőoktatás hazai és nemzetközi
mezőnyében, s ezek viszonylatában alakítsa stratégiáját.
2. Javasoljuk, hogy a jelenlegi sokirányú és témájú stratégiai dokumentumokat rendezzék – ha
indokolt, át- vagy összedolgozással – olyan vertikálisan és horizontálisan összehangolt rendszerbe
(hierarchiába), ami világossá teszi a kiemelt prioritásokat, azok egymástól, a külső és belső
feltételektől való függését és a megvalósításban elsőbbséget és kiemelt támogatásokat nyerő
elemeket. Ez a szervezet átgondolását is igényelheti. Az ELTE szándékának megvalósításához
szükséges, hogy ezt a rendszert áthassa a nemzetköziesítés deklarált szándéka és folyamatos
érvényesítésének gyakorlata.
3. Javasoljuk, hogy az egyetem hozzon létre egy ezt is segítő, legalább éves gyakorisággal ülésező
Nemzetközi Tanácsadó Testületet (International Advisory Board).
4. Javasoljuk, hogy fogalmazzon meg az egyetem egy – a nemzetköziesítést erősen támogató –
publikációs stratégiát. Ez csökkenteni tudja a karok közötti jelenlegi súlyos különbségeket is,
megadva a felzárkózáshoz szükséges személyi, szervezeti, szakmai, pénzügyi támogatásokat,
megkövetelve az eredményeket.
5. A testületekben, összetételükben, az értékelésekben és a döntésekben az érdek-paritás mellett,
olykor helyett, erős meritokratikus szempontok (is) érvényesüljenek.
6. Az egyetem mérje fel karonként, ha szükséges szakterületenként, szakonként a diplomaszerzés, a
mintatanterv teljesítés jelenlegi alacsony arányának okait, külső és belső tényezőit. A Hallgatói
Önkormányzattal közösen, de a HÖK önállóan is (karonként), keresse meg azokat a lehetőségeket
és eszközöket, melyekkel a jelenlegi helyzeten az ELTE rangjának megfelelő mértékben javítani
lehet.
7. Javasoljuk, hogy az egyetem – ugyancsak a Hallgatói Önkormányzattal együtt – gondolja át
ösztöndíj politikáját és szabályzatát annak érdekében, hogy az hatékonyan segítse az előbb említett
„csúszás” és „lemorzsolódás” csökkentését, ugyanakkor kiemelten honorálja a tehetséggondozás
sikeresen vitt sokféle gyakorlatának eredményeit is.
8. Javasoljuk azon egyetemi szintű szabály módosítását, mely szerint minden kar a hallgatói után
járó költségvetési keretéből gazdálkodhat a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálásánál, mivel
hátrányosan érinti azokat a karokat (és az érintett karok hallgatóit), amelyek esetében a hallgatók
általános szociális helyzete rosszabb az egyetemi átlagnál.
9. Javasoljuk, hogy az – önértékelés adataiból is érzékelhetően igen szükséges – stratégiai adatbázis
(indikátor rendszer) kialakításában kapjon kiemelt szerepet a minőség és kiválóság értékelésének
lehetősége, mind oktatási, mind kutatási, mind humánpolitikai (pl. utódnevelési), mind gazdasági
(pl. pályázatok, innováció, forrásszerzés), mind a nemzetköziesítési (közös képzések, kutatások,
publikációk, pályázatok) területen.
10. Javasoljuk, hogy az adatbázis felhasználásával rendszeresen folytassanak egyetemi, kari,
összehasonlító és összegző elemzéseket, ezeket helyi és közös fórumokon vitassák meg,
készítsenek egyedi és közös intézkedési tervet. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jelenleg sok
téren megjelenő diverzitás helyett a minőségi universitas érvényesüljön.
11. Az egyetem és a karok minőségbiztosítási tevékenységének átfogó és egységes szempontok szerinti
értékelését – mind a belső, mind a külső értékelők számára – nehezíti az egységes, koherens
rendszer hiánya. Az egyetem vezetés 2014 őszén hozott döntésének megvalósítását, amely egy
átfogó, formalizált, egységes, az egyetem egészére érvényes minőségfejlesztési rendszer
megvalósítását célozza meg, kiemelten fontos feladatnak ítéljük. Javasoljuk, hogy az egyetem ezt
a fejlesztési munkát – a karok bevonásával – következetesen vigye végig. Alakítson ki az egyetem
egészére érvényes egységes keretrendszert, készítse el a rendszer szabályozási dokumentumait
(szabályzatait).
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12. Javasoljuk, hogy a fejlesztés során kialakításra kerülő indikátorrendszer vegye figyelembe, és
használja fel a belső információs rendszerek adatszolgáltatási lehetőségeit (Neptun, SAP,
Stratégiai Adatbázis stb.). Az indikátorrendszer legyen alkalmas az érintett szervezeti szint
hatékonyságának és eredményességének értékelésére. Az adatgyűjtések legyenek rendszeresek, az
adatgyűjtésnek, értékelésnek és visszacsatolásnak legyenek kidolgozott, formális eljárásai. A
látogatás tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a Neptun rendszer hibáinak
mielőbbi kijavítására. Az elektronikus tananyagok hallgatók számára való elérésének
biztosításához az oktatóknak szabályzati szinten legyen kötelező a rendszer használata, elektronikus tananyagok feltöltése.
13. Az egyetem alakítson ki a rendszer működéséhez illeszkedő szervezeti struktúrát, a szervezeti
struktúrához biztosítsa a szükséges humán és infrastrukturális feltételeket. A szervezeti struktúra
működése adjon teret az egymástól való tanulás elvének, a jó gyakorlatok terjedésének.
14. A karokon folyó minőségfejlesztési munka, tartalmi és szervezeti vonatkozásban egyaránt
rendkívül heterogén képet mutat. Javasoljuk, hogy a rendszer fejlesztése során készüljön
egységesen alkalmazható ajánlás a karok számára a követendő eljárásokról, ide értve a
minőségüggyel foglakozó bizottságok szervezetére, megnevezésére és működésére vonatkozó
ajánlásokat is.
15. A MAB álláspontja szerint az egyetem értékrendjéhez igazodó egységes minőségszemlélet
kialakítása a rendszer sikeres bevezetésének záloga. Ajánljuk, hogy – első lépésként elsősorban a
rendszer működtetésében érintettek bevonásával – kerüljön sor belső képzésekre, tájékoztatókra.
A képzések legyenek tervezettek, tartalmukban tematizáltak és dokumentáltak.
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(Egy etemi) Kar akkreditáció s értékelése

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát a MAB karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg:
o

o

o

o
o
o

o

Egy vagy több képzési területen37 (ténylegesen 1), tudományterületen38 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzési39, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
111 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(111 főből 83 fő; 74,8%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 29,4 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A vonatkozó képzési területek felsorolása: társadalomtudományi
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: társadalomtudományok
39 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
37
38
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A MAB 2010/9/V. sz. határozatában a kar számára a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan az alábbi
öt ajánlást fogalmazta meg:










„A felvételi helyek átgondoltabb elosztása szükséges a tömegképzésből adódó hátrányok
ellensúlyozására (2009-ben 450 fős első évfolyam indult).”
o Mivel a karnak nincs ráhatása a felvételi helyek elosztására, csak javasolhatta a
felsőoktatási kormányzatnak a finanszírozás rendszerének a megváltoztatását és a felvételi
vizsga visszaállítását. Ez a vizsgált időszakban nem következett be. 2013-ban a teljes idejű
osztatlan mesterképzésre felvett (azaz nappali tagozatos jogász) hallgatók száma 418 fő,
2014-ben 393 fő volt. A létszám csökkenése elsősorban ‒ a demográfiai helyzet alakulása,
illetve a magasabb minőségi követelmények miatt bekövetkező ‒ jelentkezések
visszaesésére vezethető vissza.
„A szóbeli vizsgáztatás és számonkérés iránt a hallgatók részéről nagyobb igény merült fel, ennek
arányát javítani lenne szükséges.”
o A tömegképzés miatt a kar csak korlátozott mértékben tudta növelni a szóbeli
vizsgaalkalmak számát, viszont nőtt a hallgatók választási lehetősége a vizsgatípusok
között.
„LLM (Master of Laws) képzés indítása javasolt.”
o A kar kezdeményezésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 52. §-a
lehetővé tette a „mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő második jogi
mesterszak” létesítését. A sikeres akkreditációt követően az európai és nemzetközi üzleti
jogra épülő angol nyelvű mesterszakon elindult a képzés.
„Javasolt a magas színvonalú tankönyvek szerepének fenntartása a jogászképzésben.”
o A karon intenzív tankönyv- és jegyzetírási és kiadási munka indult, melynek eredménye a
Jogi Kari Tankönyvek és a Jogi Kari Jegyzetek nyomtatott formában megjelenő sorozata,
és megkezdték a jegyzetek e-book formában való kidolgozását is.
„A magas színvonalú képzést az ESG alapelvek felhasználásával kialakított minőségbiztosítási,
minőségfejlesztési intézkedésekkel célszerű tökéletesíteni.”
o Az ÁJK dékánja a minőségirányítási bizottság és az intézmény felelős vezetőinek, illetve
testületeinek segítségével összehangolja a minőségirányítás különböző elemeit, biztosítja
az ESG alapelvek érvényre juttatását a képzésekben és a kar irányításában. A következő
évek minőségpolitikájának kiindulópontját az ELTE Intézményfejlesztési Tervének
elkészítése során összeállított helyzetfelmérés adja. A célokat összehangolják az ELTE
IFT-ben foglalt minőségbiztosítási és fejlesztési céljaival.

A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
Az ÁJK szervezetének stabilitását a 2006-ban elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz),
valamint a 2008 óta változatlan összetételű kari vezetés biztosítja. A vezetésben rejlő „nyugodt erő” tette
lehetővé, hogy a kar rövid időn belül és megfelelően kezelje a 2014 őszén az ELTE gólyatáboraiban
történtek nyomán kialakult válságos helyzetet. A kari SzMSz-nek megfelelően a dékán munkáját 2012 óta
három dékánhelyettes (oktatási és tanulmányi, nemzetközi, tudományos ügyekért felelős) segíti. A dékán
legfontosabb közvetlen döntéselőkészítő, tanácsadó testülete a dékáni kabinet. A Kari Tanács – a Szenátus
által átruházott jogkörben eljáró – döntési, valamint javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal
felruházott vezető testület, amelynek alárendelten tizenhárom kari bizottság működik.
A Kari Tanácsban, valamint annak bizottságaiban a hallgatói önkormányzat választott képviselői is jelen
vannak, elnökségének tisztségviselői rendszeres kapcsolatot tartanak a kari vezetéssel, a hivatalok
vezetőivel, és a tanszéki értekezleteken is képviselik a hallgatók érdekeit. A dékán döntés-előkészítő,
tanácsadó testületében, a Dékáni Kabinet munkájában a HÖK képviselője nem vesz részt.
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A kar – a magyar jogi karok többségéhez hasonlóan ‒ tanszéki struktúrában működik, amit a
Politikatudományi Intézet egészít ki. A szervezeti felépítésében 2010 óta több lényeges változás történt. A
17/2013. (II. 26.) KT. sz. határozat alapján az ELTE Jogi Továbbképző Intézete a kar szervezetébe
integrálódott, egyesült több tanszék és átalakult az Idegen Nyelvi Lektorátus. A tanszéki struktúrát érintő
legfontosabb változások között kell megemlíteni a Jogszociológia, a Filozófia és az Állam- és Jogelméleti
Tanszékek összevonását, valamint az Egyetemes Jogtörténeti Tanszéknek a Római Jogi Tanszékbe történő
beolvadását. Az Idegen Nyelvi Lektorátus szakmai profilja átalakult, Idegen Nyelvi Oktatásszervezési
Központként működik tovább. Itt jegyezzük meg, hogy bár a kar több idegen nyelvű képzést, illetve
részképzést indít, az idegen nyelvek oktatása azonban továbbra is megoldatlan.
Az ÁJK 2015–2017 közötti időszakra kitűzött stratégiai célkitűzései között szerepel a hallgatók szakmai
orientációjának, a minőségi munka és az etikai értékrend iránti elkötelezettségének az erősítése, valamint
a hatékonyabb oktatási-kutatási tevékenység érdekében növelték a tanszékek közötti együttműködést. A
Kari Tanács a 46/2013. (VI. 18.) KT. sz. határozatában döntött a tanszékek közötti oktatási együttműködés
elveiről, melynek értelmében, ha bizonyos tárgyak esetében nincs elég oktatói kapacitás, akkor a dékán –
határozott időre – az egyes társtanszékek között átoktatási kötelezettséget rendelhet el.
A szervezeti egységek közötti kooperáció magasabb szinten is működik; az ÁJK oktatói a
Bölcsészettudományi Kar (BTK), a Természettudományi Kar (TTK), az Informatikai Kar (IK) és a
Társadalomtudományi Kar (TáTK) több képzésében, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK)
szervezésében működő sportszervezői alapképzésben átoktatás keretében vesznek részt, míg az ÁJK
doktori iskolájának hallgatói számára a PPK felsőoktatás-módszertani kurzusokat hirdet. Legszorosabban
a Társadalomtudományi Karral működnek együtt; a politikatudományi mesterképzés egyik szakirányáért
a TáTK a felelős, a kurzusokat a TáTK javaslatára hirdetik meg, és azokat elsősorban a kar fő- vagy
részállású oktatói tartják. A kriminológia mesterképzésben a TáTK oktatói tartják a meghirdetett kurzusok
30-40%-át. Hasonló kooperáció várható a jelenleg szakindítási engedélyezés alatt álló European Human
Rights LLM szak esetében is.
A hazai felsőoktatási intézmények közül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közreműködnek a
közszolgálati dolgozók kötelező kreditrendszerű továbbképzésében, az ÁJK oktatói az e-learning típusú
tananyagok fejlesztésében is részt vesznek.
A karnak külön megállapodásban rögzített együttműködése van több állami szervvel és bírósággal, pl. a
Fővárosi Törvényszékkel, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, a Kúriával, az Állami
Számvevőszékkel, a Gazdasági Versenyhivatallal és a Közbeszerzési Hatósággal.
Kari specialitásként kell értékelnünk – nem az ELTE, hanem a magyar jogi karok vonatkozásában – az
ÁJK kiemelkedő nemzetközi beágyazottságát, bilaterális és multilaterális kapcsolatrendszereinek a
sokaságát, amelyek lehetővé teszik, hogy elismert résztvevői legyenek mind az oktatás, mind a kutatás
területén a nemzetközi felsőoktatási rendszernek. 167 külföldi egyetemmel tart fenn különböző intenzitású
két- vagy többoldalú kapcsolatot. Ezek közül kiemelkedik a Legal Research Network, a Coimbra Group,
a Rotterdam Network, az European Legal Practice Integrated Studies és a Caen-Würzburg Network. A
külföldi felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás legfontosabb eredménye az idegen nyelven
folyó részképzés, amelyben Université Panthéon Assas Paris II, a Georg-August Universität Göttingen,
Suffolk University Boston, illetve 2013-tól a Boston University jogi kara vesz részt.
A kari C-SWOT analízis
A kar reálisan tárta fel az oktatás, a kutatás, a humán erőforrások, valamint a stratégia korlátait. A
tömegképzés keretei között nehézségbe ütközik a kiscsoportos képzés kialakítása; ebben a legnagyobb
akadályt az oktatók óraterhelése jelenti, ami a 2014. szeptember 30-ai kimutatás szerint kiemelkedően
magas volt (15,0 óra/hét/oktató). Mindeközben a hallgatók a hagyományos „nagyelőadások” helyett
mindinkább a proaktív, innovatív, gyakorlatorientált képzési formákat keresik. Az eredményes
kutatómunkát hátráltatja, hogy a társadalom-tudomány területén kevés a hazai pályázati kiírás, illetve a
magas óraterhelés kevés időt enged a kutatásra. Az oktatói-kutatói utánpótlás egyre nehezebben
biztosítható, mivel a közalkalmazotti bértábla nem tud versenyképes béreket kínálni. A gazdálkodási
stratégiában a – piaci viszonyoktól függő - saját bevételek magas aránya jelent korlátokat.
Változatlanul a kar erősségei közé tartozik, hogy a piaci érdeklődés nem csökken az ELTE ÁJK iránt,
vonzerejét növelik a 2010-ben bevezetett oktatási reformok, valamint az új (alap-, mester-, LLM) képzések.
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Bár az első évfolyamon oktatók nem elégedettek a hallgatók tárgyi tudásával, a magas felvételi
pontszámnak köszönhetően alapvetően jó előképzettségű hallgatók kerülnek az intézménybe. A kutatás
területén a kar erőssége a hagyományosan jó nemzetközi együttműködésből, valamint külföldi kutatási
projektekben való részvételekből adódik. Az erősségek közül külön is megemlítendő a 2008 óta
lényegében változatlan vezetés, a kiegyensúlyozott irányítás, a dékáni program következetes végrehajtása.
Az analízis reálisan tárta fel a közeli és a távolabbi jövő veszélyforrásait. Az alacsony oktatói bérezés, a
közoktatás alacsony színvonala és a tömegképzés az egyetemi oktatás minősége ellen ható tényezők. A
természettudományok szerepének túlhangsúlyozása következtében a társadalomtudományok háttérbe
szorulnak, leértékelődnek. Egyre nehezebb megállítani a kontraszelekciót, megoldani a nyugdíjba vonult,
nagy tekintélyű, MTA doktori címmel rendelkező professzorok pótlását. A klasszikus jogászi hivatások
kevés végzett jogászt tudnak felvenni, ez azonban a végzett hallgatók munkába állási esélyeit nem rontja
(lásd II.2.1 pont), bár kétségtelen, hogy a helyzet a fővárosban összehasonlíthatatlanul jobb, mint a vidéki
egyetemi városokban.
Az analízis nem tesz említést arról, hogy a kar mutatói a 2010. évi állapothoz képest több területen (pl.
hallgatói létszámok, tudományos-publikációs eredmények stb.) romlottak. A pályázati aktivitást illetően
sem tudták megismételni a 2010-2011-ben elért jelentős eredményeket. A stratégia kapcsán egyet kell
érteni azzal a megállapítással, hogy „a felsőoktatás eddigi változékony szabályozási környezete”
megnehezítette a hosszabb távra szóló tervezést. Ugyanakkor több területen javultak a kar mutatói; nőtt a
hallgatói és az oktatói mobilitás az Erasmus program keretében, javult az informatikai eszközökkel történő
ellátottság, még eredményesebb lett az Országos Diákköri Konferencián való szereplés.
Összességében megállapítható, hogy bár az ÁJK az állam- és jogtudomány területén egyre kevésbé tölti be
a „zászlóshajó” szerepét, ugyanakkor nem kétséges, hogy a magyar jogi karok közül az ELTE ÁJK
rendelkezik az oktatás, a kutatás, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok területén a legjobb
lehetőségekkel. Ezek közül a 2011–2014 közötti időszakban többet sikerrel használt ki, pl. csatlakozott az
European Law Instituthoz.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az ELTE ÁJK képzési szerkezetét kimerítő részletességgel bemutató önértékelés (15–20. oldal) alapján
specialitásként megállapítható, hogy a magyar jogi karok közül az ÁJK rendelkezik a legszélesebb oktatási
„portfolióval”, a felsőfokú szakképzés kivételével valamennyi képzési szinten oktatnak. A
társadalomtudományok területén, több alapszakon (3) és mesterszakon (3, ebből az egyik az osztatlan
jogász képzés, valamint az LLM szak) oktatnak magyar és idegen nyelven, nappali és részképzési
formában egyaránt. A felsoroltak mellett két doktori iskolában folyik képzés, és évente több mint 30
szakirányú továbbképzésből választhatnak az érdeklődők.
A képzési struktúra továbbfejlesztése szempontjából meghatározó jelentőségű volt az osztatlan
jogászképzés 2010-től felmenő rendszerben megvalósított reformja, amely az oktatás korszerűsítése
mellett a tömegképzésből adódó hátrányok ellensúlyozására irányult. 2012-től kezdve a politológia
alapképzésben, illetve a politikatudományi mesterképzésben is átalakultak a tantervek, amivel sikerült
kiküszöbölni a párhuzamos képzéseket. Rövid idő alatt nagyon népszerű lett a 2011-ben alapított
kriminológiai mesterképzés. 2013-ban indult el a kar által alapított angol nyelvű, kétszemeszteres európai
és nemzetközi üzleti jogi képzés (LLM), amellyel a magyar minőségi jogászképzés nagy adósságát pótolták.
A felsoroltakon kívül még három alapszakot oktatnak.
Az ÁJK a jövőben a képzési struktúrájának az átalakítását tervezi; az igazságügyi ügyintézői, illetve
munkaügyi és társadalombiztosítási alapképzéseket újabb mesterképzésekkel váltaná fel. Ez a folyamat
lényegében megkezdődött a kriminológia mesterképzés, illetve az európai és nemzetközi üzleti jog
mesterképzés (LLM) indításával, valamint az európai emberi jogi mesterképzés (LLM) 2015/2016-ra
tervezett bevezetésével.
2010 és 2014 között a képzések létszáma különböző mértékben csökkent: az igazságügyi igazgatási
alapképzésé 65%-kal, a munkaügyi és társadalombiztosítási alapképzésé 47%-kal, a politológia
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alapképzésé 25%-kal. Kevesebb hallgatót veszítettek a mesterképzések: az osztatlan jogászképzés 27%-ot,
a politikatudományi képzés 31%-ot. Itt kell megjegyezni, hogy a magas beiskolázási létszám miatt a
csökkenés nem idézett elő olyan drámai helyzetet, mint a vidéki jogi karok esetében, ugyanakkor a
visszaesést az előzőekben említett új szakok bevezetésével sem sikerült teljes mértékben ellensúlyozni. A
két doktori iskola létszáma lényegében stagnált, de az ÁJK-n is csökkent a fokozatot szerzett hallgatók
száma.
A hallgatói teljesítményekkel összefüggésben az önértékelés több figyelemre méltó megállapítást is
tartalmaz:
 a lemorzsolódásnál nagyobb probléma a mintatantervtől való eltérés;
 a középiskolából érkező hallgatók nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek
nagyobb mennyiségű tananyag elsajátításához szükségesek;
 az önköltséges képzésben a „túlfutás” gyakran szociális okokkal magyarázható;
 a külföldi részképzésben való részvétel szintén hozzájárulhat a nappali tagozatos képzések
túlfutásához.
A hallgatói lemorzsolódás tekintetében az egyes szakok és képzési formák között jelentős eltérések vannak.
Legkisebb a lemorzsolódás (16%) az államilag finanszírozott jogász nappali képzésben, ahová igen magas
pontszámmal kerülnek be a hallgatók. A költségtérítéses nappali jogászképzésben (ahol alacsonyabbak a
felvételi ponthatárok) a lemorzsolódás 32%, míg a levelező jogászképzésben 72%, amit az önértékelés (19.
oldal) az alacsony felvételi ponthatáron kívül a tanuláshoz szükséges kompetenciák hiányával és a munka
melletti tanulás nehézségeivel indokol. Ezek az arányok a munkaügyi és társadalombiztosítási alapképzési
szakon 24%-t, az igazságügyi igazgatási szakon 35%-t mutatnak.
Végzettek elhelyezkedése
A végzettek elhelyezkedését illetően az ELTE ÁJK – a vidéki jogi karokhoz képest – rendkívül kedvező
helyzetben van. Az önértékelés szerint (23. oldal) a jogászképzésben diplomát szerzettek egyharmada két
hónapon belül el tud helyezkedni, másik egyharmada három hónapon túl talál munkát, további
egyharmada általában egy éven belül helyezkedik el. Az elhelyezkedettek több mint 80%-a határozatlan
idejű munkaviszonyt létesít, az 50%-ot meghaladja azoknak a száma, akik az állami-önkormányzati
szférában kormánytisztviselőként, köztisztviselőként, közalkalmazottként dolgoznak, 40% körül van az
ügyvédi vagy egyéb klasszikus jogászi pályán elhelyezkedő végzősök száma. A nappali tagozaton
végzettek elhelyezkedési esélyei jobbak, a levelező képzésben rendszerint a képzés során is munkaviszonyt
biztosító munkáltatónál maradnak a végzősök.
Ide kívánkozik egy fontos megállapítás az önértékelésből: „A végzett hallgatók visszajelzései azt igazolják,
hogy a jogi képzési terület túlképzésére vonatkozó adatok túlzóak, nem felelnek meg a valóságnak.”
A társadalomtudományi képzés területén már nem ilyen kedvező a helyzet. A politológiai alapképzésben,
illetve a politikatudomány mesterképzésben végzetteknek csak 30-35%-ka tud az állami szférában
elhelyezkedni, a többségük a magánszférában talál munkát. Az igazgatási alapszakon végzettek számára
hosszabb időt vesz igénybe a munkába állás, 20-25%-nak három hónapnál hosszabb időre van szüksége
az elhelyezkedéshez.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
Az ÁJK saját kiadványsorozatokat tart fenn; az ELTE Jogi Kari Tudomány sorozatban 2010 óta 14
tudományos monográfia, az ELTE Jogi Tankönyvek sorozatban 10 tankönyv, az ELTE Jogi Kari Jegyzetek
sorozatban 10 nyomtatott és 1 e-book formájú jegyzetet adott ki. 2010 és 2014 között 71 magyar és 27
nemzetközi konferenciát rendeztek, ezek közül kiemelkedik a 2013. évi Kriminálpolitikai Világkonferencia,
amelynek 54 országból 1025 résztvevője volt.
A rendkívül jó adottságok és a felsorolt eredmények ellenére 2010 óta az ÁJK tudományos
eredményessége fokozatosan csökken. A 2013. évi adatokat alapul véve (a 2014. évi adatok nem teljesek)
a publikációk száma alig éri el a 2010. évi teljesítmény 50%-át. A folyóiratcikkek száma 49%-kal, a könyvfejezeteké 48%-kal, a könyveké 47%-kal, az egyéb műveké 49%-kal csökkent, továbbá a tanulmányok
száma is jelentősen visszaesett. Az élénk nemzetközi kapcsolatok ellenére a karon szervezett konferenciák
száma 2010 és 2014 között nem növekedett. Erre a jelenségre sem az önértékelésben, sem a látogatás során
nem kaptunk elfogadható magyarázatot, sőt a kar elégedett a tudományos teljesítményével: „A karon
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országosan kiemelkedő a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók száma és publikációs tevékenysége.”
(Önértékelés 26. oldal). „A kar – hagyományait őrizve és a kor kihívásaira reagálva – meg kívánja tartani
az alapkutatásban, a jogi dogmatika kimunkálásában és az egyetemi tananyag korszerű tudományos
megalapozásában betöltött kiemelkedő szerepét.” (önértékelés 27. oldal). Ezeket az állításokat a
statisztikai adatok nem támasztják alá.
A karon az előző években összességében a pályázati aktivitás is csökkent. A nagy szerkezet-alakító
TÁMOP pályázatok (4.2.2./B-10/1-2010-0030 - Önálló lépések a tudomány területén) a beszámolási
időszak elején valósultak meg, majd a 2012. évi mélypont után 2014-re kismértékben emelkedett a
pályázatok száma.

2.3. Gazdálkodás
2010 óta a felsőoktatás állami támogatása jelentősen szűkült, ezen belül a jogi-igazgatási képzésé
drasztikus mértékben csökkent. Megváltozott az állami finanszírozás módja is, mivel a költségvetési
támogatás egy része pályázatok alapján jut el az intézményekhez.
Amíg 2010-ben az állami támogatás részaránya a 60%-hoz közelített, addig 2014-re 40% alá csökkent, a
kar költségvetésében a saját bevételek aránya vált meghatározóvá. Az önértékelés szerint „..ez a saját
bevételi arány a kar finanszírozásában már komoly biztonsági kockázatot jelent. Tovább növeli a
gazdálkodás nehézségeit, hogy a pénzügyi-gazdálkodási szabályok kiszámíthatatlansága miatt nehezen
tervezhető az egyetemi és a kari gazdálkodási stratégia, még a középtávú tervezés is lehetetlen.” Habár a
karon az állami támogatás csökkenése – a vidéki jogi karokhoz képest – nem tekinthető drámainak, az
ELTE ÁJK-t mégis takarékosabb gazdálkodásra ösztönözte. Az önértékelés szerint: „A nehéz pénzügyi
helyzet ellenére képes volt a működőképességét fenntartani és a legszükségesebb fejlesztéseket elvégezni,
ezt azonban csak olyan áron tudta biztosítani, hogy fájdalmas személyzeti döntéseket kényszerült meghozni,
illetve számos szükséges fejlesztési lépést el kellett halasztania.”
Az ÁJK a vázolt nehézségek ellenére sem mond le arról, hogy a bevételei egy részét fejlesztésre, illetve a
minőségbiztosítására fordítsa.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az ÁJK önálló minőségbiztosítási rendszert nem alakított ki. Az önértékelésben a kari minőségstratégia
átfogó kereteként az egyetem intézményfejlesztési tervét (IFT), a minőségügyet szabályozó
dokumentumokként az egyetem általános érvényű központi szabályzatait jelölték meg. A minőségbiztosítási rendszer szervezete az öttagú Minőségirányítási Bizottság, melynek üléseire félévenként vagy
szükség szerint kerül sor. A Kari Tanács napirendjén ugyancsak félévente két – három tanszék, vagy egyéb
szervezeti egység – meghatározott szempontú, önértékelésen alapuló – beszámoltatása szerepel.
A kar az alábbiakban felsorolt tevékenységeket kiemelt minőségfejlesztési irányként jelölték meg:
 az eljárások formalizálttá tétele és pontosabb dokumentálása;
 a hallgatói visszacsatolások formalizált beépítése az oktatás minőségbiztosításába;
 a kar különböző testületeinek és felelős vezetőinek döntéseinek a minőségbiztosítás és
minőségfejlesztés keretében történő meghatározása;
 a minőségre vonatkozó adatok és értékelések eredményeinek, a minőséget garantáló
információknak nyilvánossá tétele.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Új képzési programok indításának az egyetemi stratégiával történő összehangolását az intézményi
szabályozási eljárások biztosítják. Az elvárt tanulmányi kimenetek elérését szolgálja a tantervi programok
rendszeresen felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása. A tantárgyfejlesztésben a hallgatói felmérések
eredményeinek hasznosulása többcsatornás. Folyamatosan figyelemmel kísérik a hallgatók előrehaladását
és teljesítményét, ennek keretében feltárják a mintatantervektől való lemaradás okait, kiküszöbölésükre
pedig korrekciós intézkedéseket hoznak. A kari stratégiai célkitűzésekkel összhangban 2010-től kezdődően
felmenő rendszerben új tantervet vezetettek be, a reform alapján képzett hallgatók első évfolyama a
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2014/15-ös tanév tavaszi szemeszterében végez. Az intézkedés – egyéb célkitűzések mellett – a
tömegképzésből adódó hátrányok ellensúlyozására is irányult. Az önértékelés a tantervi reform
meghatározó elemei között említette:
 a kiscsoportos oktatás arányának növelését;
 az esetjogi oktatás megerősítését;
 az Európai jog választható záróvizsgatárggyá tételével az európai ismeretek bővítését.
 a jogász képzési és kimeneti követelményrendszer kompetenciaalapú átalakítása
 a tantervi reform folyamatos monitorozása mellett a hallgatók és az oktatók visszajelzése alapján
a reform átfogó értékelésére 2015-ben.
Az előzőek mellett az OMHV eredmények, a fogadóórák, és a hallgatói képviselet visszajelzéseinek
tapasztalatai is beépülnek a tantárgyfejlesztésekbe. A képzésről és a végzett hallgatókról rendszeres
visszacsatolást kérnek a munkáltatóktól, munkaerőpiac képviselőitől és más szervezetektől. A DPR
válaszadói hajlandóság alacsony, ezért a kar egyéb csatornákon (Euro Alma Laurea Project, Alumni) is
igyekszik tájékozódni a beválásokról. A visszacsatolás egyik módja, hogy a szakmai gyakorlatot végző
hallgatók foglalkoztatói minden hallgatóról írásos értékelést adnak.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott követelményeket a HKR tartalmazza, az előírásokat a Neptunban, a
tanszéki hirdetőtáblán is közzéteszik. Az értékelési eljárások és a hallgatói panaszkezelés rendszere
kiépített és szabályozott. Az önértékelés kiemeli, hogy a méltányossági ügyek leggyakrabban egészségügyi,
szociális problémákra, a mintatantervtől való eltérésre, külföldi részképzésre vezethetők vissza. A
tanulmányi előrehaladást az Elektronikus Tanulmányi Rendszer (ETR) és Tanulmányi Hivatal segíti.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az alábbi táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.
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Az AT oktatók korfája kiegyensúlyozott; a 31-40, 41-50 és az 51-62 éves korcsoportokhoz egyaránt 31-31
oktató tartozik, azaz mindhárom csoportnak 28% az összes AT oktatóhoz viszonyított aránya. A vezető
oktatók a tekintetében nagyok a különbségek; korcsoportonként az előző sorrend szerit 3 fő/14 fő/24 fő a
vezető oktatók száma.
Az önértékelés adatai alapján a 111 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók-kutatók 74,8%-a (83 fő)
minősített. A minősítettséget tekintve az oktatókból 1 fő az MTA tagja, 6 fő az MTA doktora, 12 fő CSc,
64 fő PhD fokozattal rendelkezik. Bár a minősítettek aránya magas, ugyanakkor közülük mindösszesen
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7,2% az MTA doktora, 77,1% pedig PhD fokozattal bír. A kvalifikált oktatók munkakör szerinti megoszlása:
a 18 egyetemi tanárból 1 fő akadémikus 6 fő DSc; a 28 egyetemi docens CSc/PhD fokozattal bír. Az
egyetemi tanári utánpótlás tekintetében megemlítendő, hogy a docensi állományban egyetlen MTA doktora
sincs, ezért a kar támogatja az akadémiai doktori cím megszerzéséhez szükséges kutatásokat. A fiatal
kutatók megtartása érdekében 20%-kal növelték a tanársegédek és adjunktusok bérét, továbbá a kar
elkülönített alapot hozott létre a fiatal oktatók támogatására: belső pályázati rendszer alapján évente 5-9
millió Ft értékben finanszírozza a tudományos kutatásokat, külföldi tanulmányutakat, konferencián való
részvételt, könyvbeszerzéseket.
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) népszerűsítésében kiemelt szerepet vállal a kari
Hallgatói Önkormányzat. A Neptun rendszer bevezetését követően minden félévben, minden kontaktórára
kiírásra kerül a felmérésben. A látogatást megelőző félévben a kitöltési arány elérte a 70%-ot, vélhetően a
felmérésben leadott válaszoknak köszönhetően is már elmozdulás tapasztalható a minőségi oktatás felé.
Sajnos jelenleg a hallgatók nem érhetik el az OMHV eredményeket.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A gyengébb képességű hallgatók felzárkóztatásában a Kari Hallgatói Önkormányzat mellett felkért
előadók is szerepet vállalnak. A tehetséges hallgatóknak lehetőségük van részt venni a Bibó István
Szakkollégium munkájában, a szakkollégium támogatást nyújt a TDK munka elkészítésében, versenyekre
készít fel és a tantervi előírásokon túlmenően kibővített ismereteket biztosít szemináriumok, előadások
formájában.
2011 és 2014 között jelentősen fejlődött a kari infrastruktúra. Különböző források (költségvetési
támogatás, saját bevétel, pályázatok) felhasználásával megújult az Egyetem téri főépület homlokzata,
befejeződött a fűtéskorszerűsítés, az Aula Magna és több tanterem felújítása, kicserélték a teljes
számítógép-parkot, a Kari Könyvtárba két nagy teljesítményű, ingyen használható könyvszkenner került,
a hallgatóság számára az épületeken belül csaknem teljes wifi-lefedettség. Kevésbé volt sikeres a Neptun
rendszerre való áttérés, amely számos előnye mellett jelenleg is sok problémát okoz a hallgatóságnak.
Számos ösztöndíj áll a hallgatók rendelkezésére, elsősorban teljesítmény és szociális alapon. A
drasztikusan lecsökkentett állami ösztöndíjas keretszámok kompenzálására több alapítványi ösztöndíj
nyerhető el, pl. a Lippay-ösztöndíj, Mádl Ferenc Ösztöndíj, Bárczi Zoltán Ösztöndíj és a Bihari Mihály
Ösztöndíj. A kar hallgatói egyetemi kollégiumi férőhelyre is pályázhatnak. A HÖK részt vesz a hallgatói
szolgáltatások szervezésében, amennyiben szükséges, úgy pszichológus hallgatók is segítik a hallgatók
életét.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari polgárok információs csatornái közül a honlap a meghatározó, de a rektori titkárság hírlevele, a kari
körlevelek, a kar évkönyvei is fontos információs források. A kulcsfontosságú eredménymutatók mérése,
az adatgyűjtések feldolgozása és eredményeinek felhasználása, kvantitatív és kvalitatív mutatókkal valósul
meg; a mutatók forrása az egyetem belső elektronikus információs rendszere.
A hallgatók tanulmányaihoz szükséges minden információ elérhető a HÖK honlapján, ahol a közéleti-,
szabadidős- és sportolási lehetőségekről is tájékozódhatnak. Fontos tájékoztatási eszközt jelent a Kari
Hallgatói Önkormányzat finanszírozásával rendszeresen megjelenő Jurátus c. hallgatói lap.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A közvélemény tájékoztatásának alapvető eszköze a kari honlap, amely a magyar mellett angol és német
nyelven olvasható. A honlapról számos szolgáltatás elérhető: Neptun, webmail szolgáltatás, távoli asztal
jogi adatbázisokhoz, telefonkönyv, kari informatika szolgáltatások. A képzési programok iránt érdeklődők
informálását szolgálja a 2011-től működő Tanulmányi tájékoztató, amely elektronikus formában tartalmaz
a nappali és levelező képzésre vonatkozóan minden tanulmányi információt. A közérdekű és kötelezően
közzéteendő információkról a belső információs rendszer szolgáltatásai biztosítják a tájékoztatást.
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III. Javaslatok a kar további működésére
1. A hallgatók létszámának csökkenése ellenére a tömegképzés gondjai a 2010. évi akkreditáció óta
lényegesen nem enyhültek. Korábban már említettük, hogy a hallgatók részéről egyre nagyobb az
igény a hagyományos „nagyelőadások” helyett a kiscsoportos oktatásra. A 2010-ben megkezdett
tantervi reformban már megtették az első lépéseket ebben az irányban, de az elért eredmények még
elég szerények. A tantárgyi struktúra átalakítása után a következő években az oktatási formák
megújítására is szükség van.
2. A 2010. évi akkreditáció óta lényegesen csökkenő publikációs eredményesség és pályázati aktivitás
csak részben magyarázható az oktatók túlterheltségével, az alacsony bérezésből adódó
egzisztenciális problémákkal, vagy olyan külső okokkal, mint pl. a társadalomtudományok
általánosan nehezülő feltételei. A karnak a kedvezőtlen feltételek ellenére is nagyobb figyelmet kell
fordítania a jövőben a publikációs és pályázati eredményességére, jobban ki kell használnia a
hagyományaiból és a nemzetközi beágyazottságából adódó lehetőségeit, hogy a magyar állam- és
jogtudomány területén ismét betölthesse a „zászlóshajó” szerepét.
3. Az egyetem vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött; a fejlesztési munka elindul. A
MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon
felhalmozott, gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy az
ÁJK az elindult fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be,
javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását
követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének
hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által
elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.

32

ELTE – BGGYK akkreditációs jelentés

A BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR
AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karát a MAB
karként akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében
a MAB a következőket állapította meg40:
o Egy vagy több képzési területen41 (ténylegesen 1), tudományterületen, több, a képzési programban
rögzített szakmailag összetartozó képzési42, oktatási és tudományos kutatási tevékenység feladatait
látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
56 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata (56
főből 30 fő; 53,6%), a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet
folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 25,6 fő.
o Nem teljesül az a jogszabályi elvárás, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók
közül legalább három legyen törzstagja az egyetem valamely doktori iskolájának.43
o A Kar rendelkezik a folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette.
41
A vonatkozó képzési területek felsorolása: pedagógusképzés
42
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
43
Az Nftv. 2015 szeptember 1-jén hatályba lépett módosításával a jelen előírás hatályon kívül került, ezért a MAB ezt a nem
teljesülő feltételt az akkreditációs minősítés megállapításánál figyelmen kívül hagyta.
40
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 2000-től – a jogelőd főiskolának az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel való integrációját követően – az ELTE karaként működik mindazzal az
értékrendszerrel, amelyet az alapítás óta eltelt 115 év alatt a jogelődökkel együtt felhalmozott. Az
integráció mindkét fél számára előnyösnek bizonyult, de az egyetemi rendszerbe történő beilleszkedés a
sajátos értékítéletű és szemléletű intézmény életében több problémát is felvetett. A problémakezelés
eszközeként a 2012-ben hivatalba lépett új kari vezetés hangsúlyozottan érvényesíti, az un. bárczis identitás
megtartását, amely nem másokkal szemben jelenik meg, hanem az ELTE egészét gazdagítja, az egyetem
egészének munkáját segítheti az esélyegyenlőség és a fogyatékosság kezelésére irányuló tapasztalata,
ismeretanyaga.
Az előző akkreditáció óta eltelt időszakban egyenletes fejlődést mutatott, sikeresen ötvözte a
hagyományaiból, sajátos képzési profiljából és az egyetemi elvárás-rendszerből fakadó előnyöket. A
BGGYK irányítóinak alapelve a nyitottság, azaz az egyetem karai felé a gyógypedagógiai felsőoktatás
elemeinek igény szerinti átadása, és befogadás a társkaroktól mindazon területen, amely a kar képzéseit,
kutatómunkáját erősíteni tudja. A hazai és az európai gyógypedagógus képzést folytató felsőoktatási
intézményekkel való kapcsolattartásban is ezt a szemléletet érvényesítik. A karnak határozott jövőképe van,
amely teljes mértékben harmonizál az ELTE célkitűzéseivel. A küldetésnyilatkozatában rögzíti, hogy
életkortól függetlenül minden fogyatékossággal élő ember szolgálatát felvállalja. A küldetésnyilatkozatból
jól levezethető jövőképpel és az ezt szolgáló stratégiával bír; 2018-ra az európai felsőoktatási térségben
aktív, nemzetközi oktatási programokkal és kutatási együttműködésekkel rendelkező intézményt határoz
meg. A stratégiai lépések a jövőkép megvalósítására irányulóan közelítik a kutatóegyetemtől elvárt
kritériumokat.
A jövőkép egyik hangsúlyos eleme, hogy 2018-ra az európai felsőoktatási térségben meghatározó erejű és
súlyú intézménnyé váljon a gyógypedagógia, a rehabilitáció és a fogyatékosság területén, Kelet- Közép
Európának pedig meghatározó tudásközpontja legyen. A célkitűzés eléréséhez szükséges változtatásokat a
kar vezetése megjelenítette a 2012-es dékáni programban és a 2013-ban megkezdett stratégiatervezési és
fejlesztési dokumentumokban. A tervezett lépéseknek az ELTE pedagógusképzéseit átfogó Pedagogikum
Központ ad keretet, amelynek működésében kiemelkedő a kar közreműködése, valamint a szervezet
eredményes munkáját elősegítő, konzultatív, megoldáskereső tevékenysége.
Az akkreditáció során feltárt problémák objektív kezelésére a kar professzionális külső tanácsadó cégtől
stratégiaalkotási és szervezetfejlesztési célrendszer kidolgozására kért javaslatot, amely alapján új kari
SZMSZ-t készített. Az új stratégiai célrendszer domináns pontja „az alaptevékenységek és a támogató
tevékenységek magasabb minőségű ellátását biztosító szervezeti struktúra és működés kialakítása”. A
jóváhagyott stratégia lépései 13 akcióban realizálhatók, amelyek közül 9 rövidtávon (ezek közül 3 már
megvalósult), 4 közép- és hosszútávon valósítható meg. A célkitűzéseket megfogalmazó és a változásokat
megvalósító programok, akciók tervezésénél a 2010-es akkreditációs eljárást lezáró 2010/9/V. sz. MAB
határozat ajánlásait vették figyelembe, a tervezetek döntően a határozat javaslatain alapulnak:
 A karközi oktatási tevékenység elősegítésére tett lépésekben fellelhetőek a kar képzéseihez kapcsolódó intézményi szerepvállalásra irányuló tevékenységek (pl. áttanítások, gyakorlóiskolai
együttműködések, közös kutatási programok), a törekvés a társkarokkal összehangoltan valósult
meg.
 A BGGYK vezető szerepet tölt be gyógypedagógus-képzés érdekeinek, feltételrendszereinek országos szintű érdekképviseletében, a társ-gyógypedagógiai intézményekkel történő együttműködésben.
 Hathatós lépéseket tettek annak érdekében, hogy mielőbb megközelíthessék az ELTE egyetemi
tradíciókkal rendelkező karainak kutatási eredményeit, e tekintetben a fejlődés már tükröződik a
tudományos fokozattal rendelkezők számának növekedésében.
 A kar nagy hangsúlyt fektetett új tartalmakat közvetítő, társadalmi igényként megjelenő szakirányú
továbbképzések kidolgozására, a képzések feltételrendszerének megteremtésére.
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A BGGYK elkötelezte magát és erőfeszítéseket tett a minőségi képzés és minőségbiztosítási folyamatok megvalósítására. A vizsgált időszakban megkezdődött a minőségügyi stratégia megalkotása, a minőségügy dokumentációinak megjelenítése, nyilvánosságának kiterjesztése.

Összességében az öt évvel ezelőtti akkreditációs eljárást lezáró ajánlásokra tett kari szintű intézkedések
megfelelően szolgálják a 2018-ra kitűzött stratégiai célok megvalósítását, és a megindult folyamatoknak
már érzékelhető eredményei vannak. A stratégiai tervezési folyamatban meghatározott, a döntéshozók
egyetértésén túl a kar széles közvéleménye által is elfogadott akciósorozat egy jól átgondolt elemző munka
eredménye, az akcióterv pontjaihoz kapcsolódó forrásfeltáró tevékenység meggyőző. A tervezett stratégiai
lépéssorozattal elérhető, hogy a kar teljes mértékben megfeleljen az egyetemi kartól elvárt kritériumoknak,
és a következő öt évben elérhető közelségbe kerüljön a kutatóegyetemi kari mutatók teljesítése.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A BGGYK működési rendjét meghatározó dokumentumok megfelelően kidolgozottak, a szabályzatokat
szükség szerint rendszeresen aktualizálják. A kar alapdokumentuma az SZMSZ, amelyet a 2012-ben
elindított folyamatok miatt bekövetkező változások miatt 2014 szeptemberében a Kari Tanács jóváhagyásával átdolgoztak. A döntéshozatali mechanizmus szabályozott, a magasabb szintű jogszabályok által
meghatározott elvek a kari jogszabályokban megjelennek. A nem a kar által ellátott – a Pedagogikum
Központ szervezeti egységbe utalt – gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési, oktatásszervezési, tanulmányi
és humánpolitikai tevékenységek szabályozottak és jól dokumentáltak, a működés mechanizmusa a
vizsgált öt évben határozott fejlődést mutat.
A karon 2012-ben – az előző akkreditációs eljárásban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével –
megkezdték egy stratégiaalkotási és szervezet átalakítási folyamat kidolgozását, amelynek során az elemző
eljárások konklúziójaként az addigi tanszéki működési modell helyett nagyobb feladatkörrel rendelkező
egységek kialakítása mellett döntöttek. Ennek eredményeként a karon intézeti struktúrát hoztak létre; a 13
tanszékből öt intézetet (Általános Gyógypedagógiai -, Gyógypedagógiai Pszichológiai -, Atipikus
Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai -, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs -,
Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet) szerveztek, amelyeken belül szakcsoportok működnek
(önálló jogosultságok nélkül). Az átalakítás során a képzési és a kutatási tevékenységet segítő, részben
azokat megvalósító négy központ jött létre. A szervezeti egységek vezetői az addig alkalmazott
gyakorlatnál kiterjedtebb felelősségi és utasítási jogkörrel rendelkeznek.
Az átszervezési folyamat jól előkészített, végrehajtása példaértékű volt. A szervezeti átalakítás egyik
pozitív eredményeként értelmezhető, hogy megszűnt a kar elaprózottsága, ezáltal érvényesülhet a
szervezeti egységek szinergiája, és megindult a szervezeti és a tartalmi párhuzamosságok csökkentésének
folyamata. Az átalakított rendszerben a döntéshozatali mechanizmusok egyszerűsödtek, az igazgatási
feladatok minimalizált létszámmal valósulnak meg.
A Kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) képviselteti magát a Kari Tanácsban, így részt vesz a kari
döntésekben, szerepe, szabályzatai harmonizálnak a magasabb rendű jogszabályokkal. A HÖK elnökének
munkáját három alelnök (gazdasági -, szociális, tanulmányi -) és öt referens (kommunikációs -, sport- és
rendezvényszervező-, esélyegyenlőségi -, külügyi -, kollégiumi -) segíti.
A kari egységek között képzési és kutatási együttműködések is kialakultak. Határozott törekvés figyelhető
meg a képzési és kutatási tevékenység fejlesztésére az egyetemen belül is, azonban egyelőre az ELTE más
karait tekintve a képzési együttműködések jelentős hányada átoktatásban nyilvánul meg, de a BGGYK
hallgatók áthallgatására is van példa (pl. az Informatikai Karra). A diagnosztikai, terápiás, korai fejlesztési,
óvodai és iskolai nevelési, oktatási gyakorlati képzések tekintetében együttműködnek az ELTE többi
gyakorlóintézményeivel.
A kar kapcsolatrendszere az intézmény keretein túllépve országos viszonylatban szolgálja a
gyógypedagógiai szakterüket fejlődését, és hatékonynak bizonyultak az együttműködést európai
dimenzióba kiterjesztő tevékenységek is. Erős szakmai kapcsolat alakult ki a gyógypedagógus-képzést
folytató további három (Szeged, Győr, Kaposvár) intézménnyel. Főként kutatási területen jelentős a kar
kapcsolata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. A kar nagyszámú szolgáltató
intézménnyel tart fenn partneri együttműködést. Ezek az intézmények az ország teljes területét lefedik, a
gyógypedagógia speciális területein végeznek kimagasló szakmai tevékenységet.
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A karnak 22 külföldi felsőoktatási intézménnyel van képzési együttműködése, és 15 külföldi
gyakorlóhellyel van partneri kapcsolata. A külföldi részképzésen résztvevő hallgatók száma, valamint
oktatói mobilitással kiutazó oktatók száma az öt év folyamatában jelentősen nem változott. Ugyanakkor a
beutazók száma a vizsgált időszak végére legalább 50%-kal nőtt.
A kari C-SWOT analízis
A kar által készített C-SWOT analízis reális, kiegyensúlyozottan elemzi a pozitív és negatív tendenciákat.
Külön is megemlítendő a kutatási területre vonatkozó megállapításoknak a gyengeségeket és a
lehetőségeket feltáró értékelése. A problémák ilyen szintű feltárása előrevetíti a fejlődés, a fejlesztés
lehetőségét. Egyet lehet érteni azzal, hogy az intézmény legfontosabb erősségei közé tartozik az
egyedülálló oktatási és kutatási szaktudás és tapasztalat, a széles körű nemzetközi kapcsolatrendszer és az
új szervezeti struktúra. A kar jól látja a kutatási együttműködés lehetőségét a szakterület legfontosabb
európai intézményeivel, valamint a veszélyekhez sorolt oktatói túlterheltséget és a fizetőképes kereslet
csökkenését.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A BGGYK a pedagógusképzési képzési területen alapképzésben és mesterképzésben egyaránt a
gyógypedagógia szakon folytat képzést; a fogyatékossági szakterületen kínált képzési portfóliójának
széleskörűségét bizonyítja, hogy mindkét szinten a képzési és kimeneti követelményekben nevesített
összes specializációt oktatják. Így alapképzésben nyolc (értelmileg akadályozottak pedagógiája,
hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia,
tanulásban akadályozottak pedagógiája, autizmus spektrum pedagógiája), mesterképzésben két
(gyógypedagógiai terápia, fogyatékos emberek társadalmi integrációja) specializációt oktatnak. A karon
doktori iskola nincs, de a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Doktori Iskolájában 2009-ben karközi
együttműködéssel, 16 hallgatóval Gyógypedagógiai Multidiszciplináris Doktori Program indult, a
program oktatói hátterét alapvetően a BGGYK biztosítja. Doktori iskolai törzstaguk egyelőre nincs.
A gyakorlatban tevékenykedő szakemberek részére 27 szakirányú képzést, az OKJ-s felnőttképzésben 8
szakot, valamint felnőttképzés keretében további 14 továbbképzést hirdetnek meg levelező képzési
formában (ezeken évente átlagosan 180-200 fő vesz részt).
A graduális képzéseket nappali és levelező képzés formában is indítják. Az alapképzési specializációk
közül az autizmus spektrum pedagógiája egyedülálló Európában. A képzési portfólió széleskörű kínálatának köszönhetően is a jelentkezett hallgatók létszáma a 2012. évtől eltekintve (ami külső szabályozási
folyamat következménye) növekedett, 2014-ben már elérte a 2800 főt. Ugyanakkor a gyógypedagógia
mesterképzési szak iránti érdeklődés csökkent, a keresletet nagymértékben befolyásolták a változékonyságot mutató munkaerő-piaci szabályozók. A kar alap- és mesterképzései iránti kereslet az összes
jelentkezőt tekintve a vizsgált időszakban 21,5%-kal nőtt. A BGGYK-t első helyen megjelölők esetében
ez a mutató 22,5%-os növekedést jelez. Az első helyes jelentkezők túljelentkezési mutatói a felvett
hallgatókra vetítve 2014-ben 3,16, míg ez 2009-ben 1,39 volt. A mutatónak a 2014. évi nagymértékű
növekedésben meghatározó szerepet játszott a központi döntésen alapuló felvételi keretszám csökkentése,
amely 2012-től több mint 100 fővel kevesebb, mint a 2011. évi keretszám volt.
A felvett létszám 2011-ben érte el maximum értéket (712 fő), a minimum érték 2013-ban (580 fő) volt,
2014-ben a felvettek száma az előző évit már meghaladja, 608 fő volt. A felvettek számának vizsgálatánál
reálisabb képet ad az engedélyezett kapacitás feltöltöttségi mutatója, amely 2012-ban 82%, 2014-ben 99%
volt. Mindemellett a hallgatói bemeneti létszám csökkenése maga után vonja az oktatói terhelés
csökkenését, ami a kutatómunka és a fejlesztőmunka tekintetében is kedvezőbb helyzetet teremthet.
A hallgatók összlétszáma 2014-ben érte el a maximumot (2078 fő), a megoszlásuk az alapképzés
dominanciáját tükrözi (69,8%), mesterképzésen 10,5%, szakirányú továbbképzésen a hallgatók 19,6%-a
vett részt. Közülük a teljes idejű képzésben résztvevők száma 767 fő, melyeknek 96,5%-a alapszakon,
3,5%-a mesterszakon végezte tanulmányait. A hallgatókból részidejű képzésben vett részt 1311 fő, 54,2%
alapképzésen, 14,6% mesterképzésen, 31,1% szakirányú továbbképzésen tanult.
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A képzés eredményességét jól tükrözi a 2010-ben a tanulmányokat megkezdők és 2014-ben a
tanulmányokat befejezők aránya; alapképzésben, nappali tagozaton a résztvevők 70%-a tett záróvizsgát,
míg ez az arány a levelező tagozaton 43%. Mesterképzésben a mintatanterv szerint a nappali tagozaton a
hallgatók 80%-a végzett, levelező tagozaton pedig 75%. A záróvizsgát tett hallgatók 5-13%-a nem kapott
oklevelet ennek oka, 2-3%-ban a sikertelen záróvizsga, 4-10%-nál pedig a nyelvi követelmények hiánya.
A jövőbeni fejlődés egyik pozitív háttere, hogy nappali tagozaton 2014-ben a felvételt nyert hallgatók 9698%-a legalább középfokú nyelvvizsgával érkezik az intézménybe. A kar éves átlagban összességében
400-460 diplomát bocsájt ki, ezekből az alapképzésben kiadott diplomák aránya 45-50%, a
mesterképzésben 15-20%, a szakirányú továbbképzésben a kiadott diplomák aránya 30-35%. Becsült
adatok szerint az alapszakon végzettek 5-10%-a folytatja tanulmányait a mesterszakon.
Viszonylag alacsony a TDK tevékenységet végzők száma; házi konferenciákon évenként átlagosan 10 fő
vesz részt, az országos konferenciákra 7-8 hallgató jut el, akik közül átlagosan 3 fő ért el 1-3. helyezést. A
kar hallgatóinak részvétele szintén alulreprezentált a Pedagógia és Pszichológia Kar által működtetett Illyés
Sándor Szakkollégiumban. A tehetséggondozási tevékenység erősítése céljából a kar vezetése ösztönzőrendszer kidolgozására törekszik, mind az oktatók, mind a hallgatók számára, a súlyát nyomatékosította az
– várhatóan eredményt hozó – a szakmai intézkedés, amely az alapszakos képzésben a kutatásmódszertan
óraszámát a heti egy kontaktóráról heti két kontaktórára emelte. Az oktatói kontakt óraterhelés az egyetemi
átlag alatt van 10,6 óra/hét. A terhelés csökkenése az utóbbi évekre jellemző, ami a jövőben a nem
közvetlen képzési feladatokra nagyobb energia ráfordítást tesz lehetővé (tehetséggondozás, kutatásipublikációs tevékenység stb.).
Végzettek elhelyezkedése
A végzettek elhelyezkedéséről DPR felmérés keretében 2012-ben volt adatfelvétel. A végzett hallgatók
közül csak kevesen (18%) vállalták a felmérésben való részvételt, ezért az adatokból nem lehet nagy
megbízhatósággal következtetéseket levonni, illetve a megállapított paraméterek relevanciája is
megkérdőjelezhető. A felmérés eredményei szerint a válaszolók több mint 50%-nak már az abszolutórium
megszerzésekor volt munkahelye. Abszolutórium után a munkát keresők közül 50-55% egy hónapon belül
elhelyezkedett, munkanélküliként csupán a végzettek 3-4%-t regisztrálták. Az elhelyezkedett hallgatók
közel 98%-ka a végzettségének megfelelő szakterületen talált munkát. A karon végzett,
munkatapasztalattal rendelkezők több mint 75%-ka országos szinten kiemelkedőnek tekinti a BGGYK-án
folyó képzést (DPR adatok). A felmérésben résztvevők elhelyezkedését jellemző mutatók egyértelműen
bizonyítják a képzés iránti társadalmi igényt, valamint a képzés eredményességét, azaz a végzettek
felkészültségét.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A kari stratégiában meghatározták a kutatás prioritásait, és ennek megfelelően erőforrásokat csoportosítottak át a kutatási teljesítmény növelését szolgáló feltételrendszer megteremtésére. Megvalósult a
tudományos előmenetel támogatása, amely személyre szabott segítségnyújtási formákban realizálódik.
A BGGYK az elmúlt öt évben átszervezte a kutatói bázisát, stabil szerkezettel és minőségi szemlélettel hét
tudományos műhely biztosítja a kutatási hátteret, az itt folyó tevékenység kiegészül az oktatók egy részének
egyéni kutatómunkájával. A műhelyek és azok kutatócsoportjai gazdag kapcsolati hálóval rendelkeznek.
A kutatómunka hatékonyságának fokozására továbbra is elsődleges célként fogalmazzák meg az
egyetemen kívüli hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, gyakorlati szakmai partnerekkel
erősítendő kooperációt. A kutatási célkitűzésekben markánsan megjelenik a kutatási eredményeknek az
oktatási tevékenységbe történő visszacsatolása.
A kar kutatói, fejlesztési tevékenysége nagyrészt lefedi a gyógypedagógia szakterületét, tükrözi annak
sokszínűségét. Ezen kutatások interdiszciplináris jellegűek; döntően három tudományterület, a természettudományok, humántudományok és a kritikai fogyatékosság-tudományi alapok és módszerek ötvözetének
tekinthetők. Bár 2010-2013 között a tudományos publikációk mennyisége csökkenő tendenciát mutat,
azonban az eredmények közzététele és tudományos igényessége felől tekintve emelkedő színvonalat jelez.
A BGGYK 2014-es szeptemberi adatai alapján az oktatásban résztvevő 56 fő munkatárs többsége az
MTMT-ben regisztrált, ami meghaladja a 87%-os egyetemi átlagot. Az oktatók 508 folyóiratcikket
publikáltak, azonban csak 22 (4,3%) jelent meg idegen nyelven. Hasonló a megoszlás az önálló könyv
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kategóriában; 98-ból csupán 2 db (2%) idegen nyelvű. A tudományos konferencia közlemények száma 98,
amelyben jelentősen jobb arányban (40%) szerepelnek az idegen nyelven megjelent cikkek. Az MTMTben regisztrált szerző közül 17 főnek (26,5%) van a Web of Science-ben regisztrált publikációja, az impakt
faktorok összegzett értéke 83,538. A szerzők közül 46 fő bír kellő számú feltöltött hivatkozással, közülük
1 főnek 9, 1 főnek 8, 2 főnek 6 a Hirsch indexe. Az MTMT-ben feltöltött független idézetek száma 1471.
A kutatási tevékenység eredményességét mutatja az is, hogy a kar kutatói közül rövid idő alatt legalább
hárman olyan a tudományos tevékenységet kifejező mutatókkal fognak rendelkezni, amellyel várhatóan
teljesítik a doktori iskolai törzstagi elvárásokat. Ugyanakkor a kutatói teljesítmények homogenizálására
irányuló törekvések továbbra is kiemelt szempontként kell, hogy megjelenjenek. Pozitívumként
értékelendő, hogy az oktatói karban megfigyelhető generációváltás során a fiatal oktatók a források
visszafogott mértéke ellenére továbbra is vállalták a doktori cselekmények teljesítését.
A kar egyre sikeresebb pályázati tevékenységet folytat (pl. TÁMOP 3.4.2. A-11/1, TÁMOP 4.2.1. B - 09/1,
TÁMOP 4.1.2. B.2.-13/1, TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR, HANDS Projekt (EU FP7. keretprogram)). Ennek
ellenére 2013-ban a pályázatokból származó bevételek mindösszesen 42 MFt-ot tettek ki.
A kutatási infrastruktúra fejlesztése területén is pozitív elmozdulás történt, az Illyés Sándor
Kutatólaboratórium mellett elkészült a speciális, modern műszerekkel felszerelt Gyógypedagógiai
Módszertani és Rehabilitációs Intézet, amelyben a minden igényt kielégítő informatikai eszközrendszeren
túl helyet kapott a jelnyelvi laboratórium, az audiológiai vizsgáló és a látásvizsgáló is. Az infrastruktúrára
fordított kiadások a Pedagogikum Központ költségvetését terhelik.

2.3. Gazdálkodás
A kar gazdálkodása a körülményeket figyelembe véve kiegyensúlyozott, ugyanakkor az oktatás
minőségének megtartása és fejlesztése érdekében a továbbiakban is törekszik a bevételek emelésére és az
anyagi biztonság megteremtésére. A változó gazdasági feltételek mellett a szakmai környezet is – mind a
közoktatás, mind a felsőoktatás területén – folyamatosan változik (pl. felvételi keretszámok, felvételi
ponthatárok), ezért a tervezési folyamatban, főként a külső körülmények miatt sok a bizonytalansági
tényező. A saját bevétel a vizsgált időszakban kis hibával állandónak tekinthető, míg a költségvetési
támogatás jelentősen ingadozik (2010: 284,9 MFt, 2011: 301,3 MFt, 2012: 247,1 MFt, 2013: 211,3 MFt,
2014: 348,1 MFt), ennek következtében a saját bevétel aránya a kar teljes költségvetéséhez viszonyítva
37-54% között mozgott. A 2014-es állami támogatás növekedése az ELTE-n alkalmazott újonnan
bevezetett felosztási elvnek köszönhető. A bevétel kb. 65%-t bérkifizetésekre, további 17%-t járulékra, a
fennmaradó 18%-t dologi kiadásra fordítják.
A gazdálkodással, adminisztrációval kapcsolatos feladatok egy részét átvállalta a Pedagogikum Központ,
a központ jól szabályozott folyamatainak köszönhetően a kar működése egyértelműen pozitívabb képet
mutat, mint öt évvel ezelőtt.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A karnak nincs önálló minőségbiztosítási rendszere, a fejlesztés első lépésének is tekinthető, hogy külső
szakértők bevonásával stratégiaalkotási folyamatot indított el, amelynek alapvető céljai: felelősség és
hatáskör megosztás; szinergiák hatékony kiaknázása; feladatrendszerek és munkakörök összehangolása. A
megvalósításhoz rendelt akciók végrehajtása megkezdődött. A stratégiafejlesztés során 13 akciót és
akciótervet fogadtak el. Az akciótervek teljesülésének mértéke szerves részét képezi a kar eredményességi
mutatóinak. A minőségbiztosítás szervezete a karon működő, hat tagból álló Stratégiai és
Minőségfejlesztési Bizottság. A minőségbiztosítási tevékenység fontos eleme a fogyatékossággal élők
problémáinak felkarolása, amiben a kar az ELTE-n belül jelentős többletértéket tud felmutatni, a
„Fogyatékos-barát Munkahely” díj ennek a munkának az elismerése.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Új szakokat az egyetemi eljárásrend alapján indítanak. A képzési programok fejlesztése során az ismeretanyagban megjelenítik a szakterület igényeit, és a kar tudományos műhelyei által elért eredményeket is
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beépítik a tananyagba. Az elérni kívánt tanulmányi kimenetek és a képzési és kimeneti követelmények
tartalmi összhangját a képzések kidolgozását koordináló Képzésfejlesztési Bizottság ellenőrzi.
A vizsgált időszakban több alkalommal sor került a képzési programok rendszeres, időszakonkénti
felülvizsgálatára. A visszacsatolások forrásai a hallgatói visszajelzéseken túl a szakmai közösségek, pl. a
Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a szakmai konferenciák, az Alumni fórumai. A hallgatók
előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése az egyetem által rendelkezésre bocsátott
felmérések eredményeinek elemzésével történik. A különböző felmérésekben jelzett, orvosolható
észrevételeket a tantervfejlesztéseknél figyelembe veszik.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményeket az ELTE SZMSZ Hallgatói Követelményrendszerbe (HKR) foglalt szabályok
alapján értékelik, a követelmények a hallgatók számára nyilvánosak. A mintatanterveket, a számonkérés
módját, a szakdolgozat formai követelményeit, a záróvizsga tételeket és a vizsgabeosztás rendjét a kar
honlapján teszi közzé. Az értékelési eljárások és a hallgatói panaszkezelés rendje az egyetemi eljárásokhoz
igazodik.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az alábbi táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.
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A BGGYK fejlődése szempontjából figyelemre méltó, hogy az AT oktatók között magas az 51 év alatti
korosztály aránya (73%), ezen belül 43% a 41 év alatti korcsoporthoz tartozik, közülük 13 fő tanársegéd,
10 fő adjunktus. Ugyanakkor kérdéseket vet fel a 40 év feletti adjunktusok (11 fő) és tanársegédek (6 fő)
viszonylag magas száma. Ennek a körnek a szakmai fejlődését elősegítő lépésék kiegyenlíthetik az
egyetemi docensi kategória alulreprezentáltságát (mindösszesen 1 fő) és növelhetik az egyetemi tanárok
számát (jelenleg 2 fő).
Az önértékelés adatai szerint 2010-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók-kutatókból a minősített oktatók aránya 47% volt, ami 2014-re 53,6%-ra (30 fő) nőtt, közülük 1 fő az MTA doktora, 3 fő CSc,
26 fő PhD fokozattal bír, a személyi állományban akadémikus nincs. A kvalifikált oktatók munkakör
szerinti megoszlása: két egyetemi tanár (1 fő DSc, 1 fő CSc,); egy egyetemi docens (PhD); öt főiskolai
tanár (2 fő CSc, 3 fő PhD); négy főiskolai docens (PhD); 17 adjunktus (PhD). A kar a képzési
sajátosságoknak köszönhetően nagy számban (107 fő) alkalmaz vendégoktatókat (pl. gyakorlóiskolák
oktatói, gyógypedagógusok stb.).
Kiemelt figyelmet fordítanak a külső körülmények által is erősen befolyásolt területekre, mint például a
karrier-életút kialakítása. A humánerőforrás képzési és kutatási az érdekeltségi rendszer kialakítása és a
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teljesítményének mérése még kezdeti stádiumban van. Az oktatói munka hallgatói véleményezése
központilag történik, az eredményeket a szervezeti egységek vezetői és az érintett oktatók kapják meg.
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének népszerűsítésében kiemelt szerepet vállal a kari és egyetemi
Hallgatói Önkormányzat. Az ösztönzési rendszer bevezetésének köszönhetően is OMHV kérdőívek
kitöltési aránya az elmúlt félévben meghaladta az 60,4%-ot. Az eredmények visszacsatolásának és
felhasználásának formalizált eljárásai nincsenek, azokat az oktatók saját belátásuk szerint értékelik.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hallgatói tanácsadás egyik meghatározó eleme, hogy a Speciális Igényű Hallgatókat Segítő Testület
(SHST) működésén keresztül a kar különös figyelmet szentel a fogyatékos vagy krónikus beteg hallgatók
támogatásának. A kar épületéhez hasonlóan a könyvtár is akadálymentesített. A könyvtár a gyógypedagógia és fogyatékosságügy széles, 88 000 dokumentumból álló szakirodalmi gyűjteményével
rendelkezik. A kutatáshoz szükséges könyvtári háttér fejlesztésére a szűkös költségvetési keretek mellett
is forrást biztosították, mind a nyomtatott mind az elektronikus szakirodalom és a szükséges adatbázisok
a kutatók, a hallgatók részére a kari könyvtárban, valamint az Egyetemi Könyvtári Szolgálat által
biztosítottak.
A karon négy féléven keresztül, angol és német nyelven folyik szaknyelvi képzés, kari képzési
sajátosságágként a testnevelés kritériumtantárgy. Közéleti szerepvállalás keretében a hallgatók önkéntes
segítő munkában fejleszthetik kompetenciáikat. A levelező képzés konzultációit a hétvégére szervezik, a
tanulást saját e-learning felületen 407 db. (2010-ben 196 db.) kurzus támogatja, a levelező hallgatóknak
baba-mama szobát biztosítanak. Az esélyegyenlőség biztosításának formális keretrendszerét a Szenátus
által elfogadott Esélyegyenlőségi Terv biztosítja.
A kiemelten tehetséges hallgatók részt vehetnek az Illyés Sándor Szakkollégium munkájában, amely az
ELTE legújabb szakkollégiumaként a 2007-2008-as tanév őszi félévében kezdte meg működését a
pszichológia, a nevelés- és az egészségtudományok iránt érdeklődő hallgatók számára. A szakkollégistákat
a BGGYK, a PPK és a TÓK hallgatóiból toborozzák, ezzel is elősegítve a három kar oktatási-tudományos
együttműködését. A hallgatók a tudományos érdeklődésünkhöz illeszkedő tematikus kurzusokon, illetve
kutatóműhelyek munkájában vehetnek részt, továbbá támogatást kapnak TDK munka elkészítéséhez,
versenyekre történő felkészüléshez.
A Kari Hallgatói Önkormányzat számos tisztségviselője segíti a hallgatókat. A szolgáltatások közé tartozik
a HÖK kezelésében levő infrastruktúra (klub, tárgyaló stb.), valamint a tanulmányi-, szociális- és külföldi
ösztöndíjak igénybevételének lehetősége. A BGGYK hallgatóinak többsége a Damjanich utcai
Kollégiumban kap elhelyezést. A kollégium kedvezményes térítési díj mellett számos közösségépítő
rendezvénynek ad otthont.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari polgárok tájékoztatását szolgálja a honlap, a Neptun, a kar e-learning rendszere, a Manta
feladatkezelő, 34 levelezőlista, és a negyedévenként megjelenő kari hírlevél. A kari adatgyűjtés az egyetem
belső, illetve külső nyilvános adatforrásokra (KSH, FIR) támaszkodik.
Az önértékelésben utalnak arra, hogy a belső információs rendszert támogató kari informatikai állomány
rendkívül elavult. A rendszer fejlesztése és a honlap megújítása a 2014/15 tanév kari célkitűzései között
szerepel. A Hallgatói Önkormányzat honlapján elérhető a hallgatók számára tanulmányaikhoz szükséges
minden információ. A közéleti-, szabadidős-, sportolási lehetőségekről a HÖK honlapján tájékozódhatnak.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar aktív szerepet vállal a közvélemény tájékoztatásában, több rendezvény szervezője, résztvevője. A
nyilvánosság felé az információközvetítés elsődleges csatornája a kari honlap, mindemellett a BGGYK az
egyik népszerű közösségi oldalon is jelen van. A képzési programok iránt érdeklődők a honlap mellett a
kari nyílt napon tájékozódhatnak a szakkínálatról. A kart érintő, közérdekű és kötelezően közzéteendő
információkat az egyetem központi szervezetei kezelik. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyógypedagógiai
szakterület eredményeinek a speciális szükségletű emberek, valamint a „laikus érdeklődők” felé történő
közvetítésre.
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III. Javaslatok a kar további működésére
1. A karon stratégiai tervében világosan kijelölt fejlődési célkitűzéseinek, az egyetemi kari, majd a
kutatóegyetemi normák teljesítéséhez – a már elindított határozott humán-erőforrás politikával, a
tudományos-kutatási tevékenység fokozásával és az elért eredmények közzétételével – további erőfeszítéseket kell tennie. A nemzetköziesítés terén elindított folyamatok ígéretesek, a mennyiségi
szemlélet helyett bátran vállalható a kevesebb, de nemzetközileg jegyzett publikáció. Javasolt az
oktatói terhelés és az óraszámok csökkenésével felszabaduló energiákat a kutatómunka, a TDK és
szakkollégiumi tevékenység erősítésére fordítani.
2. Az egyetemi erőforrások harmonizációjával elérhető, hogy a társkarokkal együttműködve a kar
mind több kutatási és oktatási projektben vegyen részt, és ezáltal a pályázati bevételei növekedjenek.
3. Törekedni kell az oktatásszervezési folyamatok további korszerűsítésére, különös tekintettel az infokommunikációs eszközök és technológiák alkalmazására (elektronikus tananyagok elérhetősége,
stb.). Bár nem kari, hanem egyetemi probléma, de itt is érdemes megjegyezni, hogy szükség van
– a hallgatók elmondása szerint sok problémát okozó – Neptun tanulmányi információs rendszer
fejlesztésére, vagy korszerűbb rendszerre való lecserélésére.
4. Javasoljuk, hogy az ERASMUS mobilitások mennyiségét a kiutazó hallgatók és oktatók tekintetében is növeljék. Ezt a hallgatók idegen nyelv tudása lehetővé teszi (a felvettek 95%-nak van nyelvvizsgája), azonban ajánlott az idegen nyelvi kurzusok számának növelése.
5. A munkaerő-piaci elvárások reális feltérképezéséhez javasolt a DPR évenkénti alkalmazása, az
adatszolgáltatást végzők számának növelése.
6. Az egyetem vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes, egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött. A fejlesztési munka elindul. A MAB
álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon felhalmozott,
gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a kar az elindult
fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be, javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát a MAB karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o

o

o

o
o
o

o

Egy vagy több képzési területen44 (ténylegesen 3), tudományterületen45 (ténylegesen 1) több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzési46, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 567 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(567 főből 473 fő; 83,4%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 13,9 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A MAB további akkreditációs elvárásai:
Bölcsészettudományi Kar elnevezéssel kar akkor akkreditálható, ha az intézmény a magyar,
történelem, filológia, szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikének valamely alapszakjához
kapcsolható mesterszakon, vagy ezekhez kapcsolható osztatlan tanári mesterszakon középiskolai tanári
szakképzettséghez (is) vezető képzést folytat – a MAB által támogatva. Az ELTE BTK megfelel az
elvárt feltételeknek.

A vonatkozó képzési területek felsorolása: bölcsészettudományi; művészetközvetítés; társadalomtudományi
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: bölcsészettudományok
46 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
44
45
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Magyarország legrégebbi, folyamatosan – egyre bővülő szakmai
profillal – működő, a humán felsőoktatásunkban sok tekintetben kiemelkedő és vezető szerepet játszó kara.
Az önértékelés megfogalmazásában – részben a jelenre, részben a jövőre koncentrálva – ez így szól: „Az
ELTE BTK célja, hogy kinevelje Magyarország véleményformáló értelmiségének színe-javát, kutatói,
oktatói és hallgatói révén pedig Magyarország hírét vigye a világba. Sikerünk és kimagasló teljesítményünk egyik legfontosabb záloga oktatóink és hallgatóink kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapuló
kapcsolata.
Fontos célkitűzésünk, hogy karunk képzési szerkezetében kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú
mester- és doktori képzés, bővüljön az inter- és multidiszciplináris programok, az idegen nyelven is
hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések
kínálata. …
Értékalapú, ésszerű és hatékony kapcsolatot akarunk kialakítani a szűkebb és a tágabb régióval, KözépKelet-Európával és Európa, valamint a világ minden olyan kultúrájával, amellyel intézeteink, tanszékeink
révén kapcsolatban állunk. … A közép-európai régió egyik vezető központjává kívánunk válni a
bölcsészettudományi területen belül.” Ez világos megfogalmazása annak, hogy a nemzetköziesítés –
összhangban az egyetem stratégiájával – jelenti a kar előrelépésének meghatározó irányát.
A BTK-án a vezető oktatók aránya magas, a fokozattal rendelkezők aránya kiemelkedő, a tudományos
kiválóságot a hazai viszonyok között kiváló publikációs mutatók jelzik. A kar adja ki a magyar PhDdiplomák közel 10%-át és a bölcsészettudományi habilitációs oklevelek többségét, de ez önmagában
mennyiségi és nem automatikusan minőségi mutató.
A karon hagyományosan igen nagy a túljelentkezések aránya, ami értelemszerűen magas pontszámmal
bekerülő hallgatóságot jelent. Ebből is adódik, hogy példamutató és értékes a kiváló, elsősorban a
tudományos diákkörökben tevékenykedő és számos előkelő helyezést elérő hallgatók teljesítménye. Ehhez
képest viszont elég magas a képzést reguláris idő alatt, sőt az egyáltalán nem befejezők, azaz diploma
nélkül kilépők száma és aránya, amivel a vezetésnek foglalkoznia kell.
A BTK-án 67 nyelvet tanítanak, ebből 53 modern, beszélt nyelv. Az idegen nyelvű képzéseken egyelőre
mintegy háromszáz devizakülföldi hallgató tanul. Az ERASMUS keretében szemeszterenként 150–200
külföldi hallgatót fogadnak, és közel ennyi határon túli magyar diák van a karon. Ez még nem jelenti a
szándékolt „nemzetközi kar” minősítést, de erre alapozva reális cél lehet annak közeli elérése.
Az említett, hazai viszonylatban kiemelkedő eredmények mellett a kar így látja a „honnan hova?” kérdését:
„A stratégia alapjául csak egyetemes, független értékek és szempontok szolgálhatnak. Összehasonlítási
alapul, kiindulópontul nem annyira a magyar felsőoktatás lehetőségeiből, hanem a világ felsőoktatásának
trendjeiből kell kiindulnunk. … Helyzetünk több mint előnytelen. Rengeteg energiát kell fordítanunk egy
olyan kutatóegyetemi és kutatástámogatási rendszer kidolgozására, amely magában foglalja legalább a
felzárkózás reményének ígéretét.”
Összefoglalóan: az ELTE BTK igényes, sőt nagyszerű munkát végez annak ellenére, hogy az elmúlt
évtizedek felsőoktatás politikája sem átgondoltnak, sem szakszerűnek nem volt mondható. Az elért
eredményekből azonban nem azt a következtetést kellene levonni, hogy minden rendben van, hanem azt,
hogy a pesti bölcsészkar az anyagi bizonytalanság és a felsőoktatás irányítás „cikk-cakk politikája” ellenére
áll helyt magas nívón. Az eredmények azonban jórészt a körülmények ellenére születtek meg, tehát a
felsőoktatás finanszírozásának megoldatlanságát, szeszélyes új meg új ötletek szerinti módosítgatását nem
lehet elfogadni.
A 2010. évi MAB határozat ajánlásaival kapcsolatos intézkedések
A kar, együtt az egyetemmel, először halasztást kért a MAB ajánlások feldolgozására, ami meglehetősen
elhúzódott. Nagyobbrészt csak 2014-ben került sor az elképzelések átgondolására és megfogalmazására,
az intézkedések elkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak. A határozat javaslataira megtett lépésekről
határozat javaslataira megtett lépésekről az önértékelésben az alábbiak szerepelnek:
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Könyv és folyóirat beszerzések
A BTK rendkívül széles szakmai profilja miatt a könyv- és folyóirat rendelés jelentős költségvetési
kiadást jelent, amihez nincs meg a szükséges anyagi háttér, ezért átvilágították a kari könyvtári
szerkezetet, és az egyes tagkönyvtárak folyóirat és könyvbeszerzési stratégiáját. Ennek alapján
ésszerűsítették a folyóiratok előfizetését; előnyben részesítették az online folyóirat-beszerzést, így
az akadémiai folyóiratcsomagban, vagy a JSTOR-on keresztül elérhető folyóiratok nyomtatott
változatának előfizetését csak kivételes esetekben tartották meg.

 A tanárképzés adminisztrációjának javítása
A tanárképzés adminisztrációjában alapvető változást jelentett a visszaállás az osztatlan tanárképzési rendszerre. Ennek keretét az ezzel együtt megalakított Tanárképző Központ (TTK) adja,
melynek küldetésnyilatkozata szerint: „A tanárképzés sokszereplős volta olyan szervezeti
működtetésre kötelez bennünket, amely messzemenően figyelembe veszi a karok önállóságát,
érdekeit és egyedi sajátosságait, valamint elősegíti ezek érvényesülését. A TKK kulcsszerepet vállal
ezért az információáramlás, a feladatok összehangolása és a szervezett, összefogott működés
biztosításában.” Az osztott képzés kivezetéséig annak adminisztrációját a Pedagogikum Központ
közvetítésével végzik. A tanár szakos hallgatók tájékoztatásának jobb összehangolása érdekében a
Pedagógiai és Pszichológiai Karral közösen új tanárképzési anyagokat állítottak össze.


Oktatói óraterhelés problémájának egyeztetése
Az oktatói óraterhelések felülvizsgálata a 2010-es évben aktuálisnak tűnt, hiszen az új felsőoktatási
törvény előkészítési munkálatai során a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Bizottságának ülésén támogatták a kar előterjesztését, miszerint az oktatók
óraterhelését az európai átlagnak megfelelően volna kívánatos az új törvényben szabályozni. A
2011-ben elfogadott nemzeti felsőoktatási törvény azonban lényegében nem változtatott a korábbi
szabályozáson, így maradt az általános megítélés szerint, különösen a vezető oktatók részére
megszabott heti 10 órás minimális óraterhelés. (Ennek szolid módosítása a mostani
törvénymódosítás során várható.)



Interdiszciplináris mesterszakok nemzetköziesítése
A kar egyik fontos célkitűzése, hogy a képzési szerkezetében kiemelt szerepet kapjon a magas
színvonalú mester- és doktori képzés, bővüljön az inter-, és multidiszciplináris programok köre,
valamint az idegen nyelven is hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási
intézményekkel kialakított közös képzések kínálata. Ennek megfelelően továbbra is folyamatosan
dolgoznak olyan interdiszciplináris, „szakértői“ mesterszakok kidolgozásán, amelyek eddig sem a
bölcsészettudományi képzési területen belül, sem az ország képzési kínálatában nem szerepeltek.
Jelenleg a nagyobb nyelvszakok mellett még csak történelemből – összesen 7 mesterképzést
hirdetnek idegen nyelveken. A viszonylag rövid képzési idő miatt (4 szemeszter) e tekintetben
komoly érdeklődést várnak, ezen kívül a magyar állam nemzetközi kapcsolatai, valamint politikai,
nemzetpolitikai és gazdasági érdekei szempontjából is fontos szakértők, diplomaták képzését is
biztosíthatják. Úgy ítélik meg, hogy a szakok akkreditációs folyamatát komoly nehézségek
fémjelezték, mivel a diszciplinaritást képviselő grémiumok gondolkodásmódjától eltérő szakmai
koncepciók jelentek meg a kidolgozott létesítési és indítási dokumentációkban. E téren még
további jelentős teendők vannak.

A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A BTK dokumentumai részben a kar, részben az egyetem honlapján elérhetők. A szabályzatok jól
strukturáltak, részletesek, azokat a jogszabályok vagy az egyetem igényei szerint rendszeresen
aktualizálják.
A szakmailag igen sokszínű kar szervezete értelemszerűen ugyancsak sokszínű, s bár racionális, mégis
meglehetősen strukturált. A karon 16 intézet (azokon belül 67 intézeti tanszék és tucatnyi központ, (csoport),
továbbá 2 önálló tanszék van (www. btk.elte.hu/intezetek). Az operatív munkát 16 kari állandó bizottság
segíti (www.btk.elte.hu/allandobizottsagok). A dékán közvetlen irányítása alatt áll a kari Szakmódszertani
Központ, amelynek vezetője felelős a tanárképzés szakmódszertani moduljaival kapcsolatos koordinációs
és szakmai feladatok ellátásáért.
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A szervezet ezzel együtt is áttekinthető és eredményes működést tesz lehetővé, jóllehet számos kis
létszámú egység van. Ez nyilván jelentős számú vezetői megbízást jelent, ami egy magasan kvalifikált
korosztály viszonylag rövid időn belüli kilépésével egyes helyeken gondokat okozhat. Erre természetesen
időben fel lehet és fel kell készülni, aminek koordinálása – célszerűen dokumentált tervek keretében – a
kari vezetés feladata.
A kart a dékán irányítja, munkáját négy dékánhelyettes, egy titkárságvezető és négy hivatalvezető segíti.
Az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese felelős a karon minden, a hallgatók tanulmányi ügyeivel
kapcsolatos kérdésért. Elnökként vezeti a Tanulmányi Bizottságot, felügyeletet gyakorol a kar Tanulmányi
Hivatalának munkája felett.
A stratégiai ügyek dékánhelyettese felelős a kar akkreditációjának adminisztratív és szakmai
koordinálásáért. Feladata a kar stratégiai monitoringja, döntés-előkészítési elemzések összeállítása, a kar
minőségfejlesztési koncepciójának előkészítése, valamint az elfogadott stratégiai feladatok végrehajtásának támogatása. Munkáját a dékán közvetlen irányítása alatt végzi. Elnökként vezeti a Minőségfejlesztési Bizottságot.
A tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese felelős a karon a tudományos tevékenység
koordinálásáért és a doktori ügyek kezeléséért. Elnökként vezeti a Kiadvány- és Könyvtárügyi Bizottságot,
valamint a Tehetséggondozási Bizottságot, hivatalból tagja a Kari Doktori Tanácsnak és a Kari
Habilitációs Bizottságnak.
A nemzetközi ügyek dékánhelyettese felelős a kar szerteágazó nemzetközi kapcsolataiért, a vendégoktatók
ki- és beutaztatásáért, a magyar hallgatók külföldi utaztatásáért és a külföldi hallgatók (devizás külföldi,
vendéghallgató, ERASMUS) beutaztatásáért, ügyeinek intézéséért. Felügyeletet gyakorol a Nemzetközi
Kapcsolatok Hivatala felett. Elnökként vezeti a Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottságot.
A kar jelentős fokú autonómiával működik, amit az egyetemvezetés koncepciója is biztosít. Ezzel együtt
feltűnő, hogy a dokumentumokban, miként az önértékelésben is, meglehetősen ritkán van utalás az
egyetem és a kar aktív és rendszeres kapcsolatára, azon túl, hogy különböző ügyek természetes szolgálati
útjának ez részét képezi. Egy szerves kapcsolatrendszerben a BTK pozitív „kisugárzása” az egyetem
egészére hatással lenne.
A BTK más hazai felsőoktatási intézményekkel kialakult oktatói-kutatói együttműködései főleg intézetek
keretében valósulnak meg (Egyetemközi Francia Központ, Camoes Intézet – Budapesti Portugál Nyelvi
Központ, Galego Nyelvi Központ, Konfuciusz Intézet, Mongolisztikai Kutatóközpont). Nemzetközi
viszonylatban, Európában 27 ország 122 egyetemével, az amerikai földrészen 5 ország 10 egyetemével,
az afrikai kontinens 3 egyetemével és Ázsia 9 országának 33 egyetemével létesített egyetemi, kari vagy
intézeti szintű kapcsolatot.
A kari C-SWOT analízis
A BTK a C-SWOT analízisben (körülmények – erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) mintegy
fele részben más területeket látott fontosnak kiemelni, mint az egyetem vagy néhány másik kar. Nyilván
jó oka volt a költségvetés kérdéskörét az első helyre tenni; a nehézségeit jól összegzi az önértékelés: „A
hazai tudományfinanszírozás volumene és elosztása eddig nem tette lehetővé, hogy az európai vagy
világszínvonalú kutatási trendekhez – forrásoldalról – csatlakozhassunk. A hazai és azon belül is az
egyetemi (tudományfinanszírozási) források szűkös volta mellett a Közép-Magyarországi Régió egyetemei
sajnos nem részesülhetnek a konvergencia-régiókhoz hasonló volumenű pályázati támogatásokból.
Amennyiben nem jutunk – saját jogon elnyerhető uniós források mellett – jelentős kutatási támogatásokhoz,
akkor nem lesz lehetőségünk a világ tudományos trendjeihez csatlakozni.” Más karokkal együtt elemezik
a kutatás és a nemzetköziesítés ügyét, az oktatásból kiemelik a pedagógusképzést, viszont – a többi kartól
eltérően – nem szerepel az analízisben a vezetés és stratégia, valamint a humánerőforrás kérdésköre. Az
összehasonlítást a következő táblázat mutatja:
ELTE
Oktatás
Kutatás
Vezetés, stratégia
Nemzetköziesítés

BTK
Költségvetés
Tudományművelés
Nemzetköziesítés
Pedagógusképzés

ÁJK
Oktatás
Kutatás
Vezetés, stratégia
Nemzetköziesítés

TáTK
Oktatás
Kutatás
Vezetés
Nemzetköziesítés

TTK
Oktatás
Kutatás
Vezetés, stratégia
Nemzetköziesítés

Humánerőforrás

Humánerőforrás

Humánerőforrás
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A négy terület elemzése csak részben követi a C-SWOT analízis betűkkel rövidített szempontjainak
logikáját, ami nem formalitás kérdése, hanem a megközelítés koncepciójának lényege. Az erősségek
részben mások, mint az előnyök, a gyengeségek nem azonosak sem a hátrányokkal, sem a veszélyekkel.
Az önértékelésben megjelenő kép sok valós elemet tartalmaz, de – talán – a fogalmi bizonytalanságok
miatt is a megközelítés mérsékelten operatív. A nemzetköziesítés és a tanárképzés elemzéséből kimaradt a
lehetőségek és a veszélyek említése.
Két példa a sajátos bölcsész megközelítésekre:
- A scientometria mechanikus alkalmazása a szellemtudományokban szerfölött egyoldalú lehet. Nemcsak
az lehet a baj, hogy félrevezető és hamis képet adnak a tudományos teljesítményről, ha azt csak számszerűsítve, s a minőségi szempontok kizárásával készítik. Nagyobb baj ennél, hogy a számszerűsített
követelmény, mint hajtóerő egy eléggé mechanikus, „iparszerű” szemlélethez vezet, nem enged teret a
meditációnak, a fantáziának, az esetleg kockázatos (voltaképpen olykor igazi felfedezésekhez is elvezető)
kutatási irányok választásának. Máris megfigyelhető a „biztos” (valójában olykor szürke, jelentéktelen,
de „feltüntethető”, számszerűsíthető) publikációkra való koncentrálás, s ezekből nem egyszer éppen az
invenció, a valóban nagy eredményekhez vezető tudományos távlat hiányzik. Hiszen ez nincsen benne a
jelenlegi rendszerben, csak számok és mutatók szerepelnek. Szép lassan ellaposodó, fantáziátlan
tudományművelés jön létre az elhibázott „mérés” következtében. Ezzel a kérdéssel a karnak – vezető
szerepe okán is – érdemes differenciáltan foglalkozni, mert a felmerülő problémákra az adott szakma
elismert képviselőinek kell választ adni. Reális értékelés és tervek nélkül viszont nem lehet elismerésre,
támogatásra és pályázati sikerre számítani.
- Az önköltséges képzésnek is lehetnek súlyos tehertételei; például, hogy különbség képződik szellemi és
erkölcsi képességekben és erőfeszítésekben útján, illetőleg financiális adottságok révén egyetemi
polgárrá vált hallgatók között. Arról nem is beszélve, hogy akaratlanul is „tisztátalan” megközelítés
lehetőségét is maga után vonja: az a képzés, amelyik a hallgatók pénzéből él, vajon nem tesz-e
engedményeket a jövedelem érdekében és a minőség rovására? Ma még nem ez e helyzet, de a jövőben
ez a probléma megjelenhet – veszélyként.
Mindezek indokolják a C-SWOT analízis következetés elvégzését, most már mérlegelve, de nem másolva
az egyetem és a társkarok felfogását, amit a MAB az új kari vezetésnek feltétlenül javasol.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az önértékelés igen részletesen mutatja be a BTK összetett képzési szerkezetét, ennek részletes megismétlésére itt nincs sem szükség, sem lehetőség. Rövid összegzésben:
A karon 13 alapszak, ezen belül 33 szakirány kapott akkreditációt, amelyeket rendszeresen meghirdetnek.
A hagyományos hazai bölcsész alapszakok (magyar, történelem, anglisztika, germanisztika, szlavisztika,
romanisztika stb.) mellett a szabad bölcsészet, az ókori es keleti nyelvek széles kínálatát is nyújtja.
Mesterképzésben 58 szakot hirdetnek meg, ami ugyancsak kiemelkedően széles kínálat. Fontos
célkitűzésük, hogy a képzési szerkezetben kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú mester- és doktori
képzés, bővüljön az inter- és multidiszciplináris programok köre, valamint az idegen nyelven is
hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések
kínálata, a kar nemzetköziesedése. Ennek már vannak eredményei, de ezen a téren még további jelentős
fejlesztésekre van szükség.
A képzési profil sajátja a kis létszámú, speciális célú kis szakok rendszere – mindegyik képzési szinten:
 Unikális szakok, amelyek az országban csak itt vannak, s fennmaradásuk kultúrpolitikai,
diplomáciai és tudománypolitikai szempontból is indokolt (assziriológia, egyiptológia, indológia,
iranisztika, koreai, mongol, román, skandinavisztika, szlovák, tibeti, török, újgörög).
 Diplomáciai és oktatáspolitikai szempontból fontos kis létszámú szakok: ezek olyan képzések,
amelyeket egyrészt politikai döntések, államközi egyezmények hoztak létre (arab, bolgár, cseh,
hebraisztika, horvát, japán, latin, lengyel, néderlandisztika, ógörög, szerb, szlovén, ukrán).
Finanszírozásuk azonban messze nem követte az oktatás indokolt financiális igényeit.
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A nemzeti kisebbségek nyelvét és kultúráját közvetítő szakok, ezen belül az adott nemzetiség
tanárképzését biztosító tanárképzési szakok is (bolgár, horvát, lengyel, német, román, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán).
Ennek a spektrumnak a színvonalas oktatása nagy feladat, mindenütt fontos (lenne?) – az anyanyelvi
lektorokon túl – a releváns külföldi kapcsolatokhoz, szakmai háttérhez. Ezen kis létszámú szakok nem
önfenntartók, kiemelt államú támogatásuk a kar számára különösen fontos.
Nem szerepelnek a nyelvek listáján a cigány nyelvek. Ismeretes ennek a problémának a hazai társadalmi
súlya, s az is közismert, hogy Pécsett, Nyíregyházán jelentős eredménnyel folyik cigány nyelvi és kulturális
képzés. Szimbolikus üzenetértéke lenne annak, ha a BTK hozzájárulna az ország e jelentős kérdéskörében
történő előrelépéshez. Ennek indulópontja lehetne pl. valamelyik vidéki központtal együttműködve pl.
lovari oktatási-kutatási program pesti tagozatának létesítésével. Erre – feltehetően – előbb-utóbb úgy is sor
kerül.
A kar nem tekinti feladatának– okkal – a felsőoktatási (korábban felsőfokú) szakképzések meghirdetését.
A szakirányú továbbképzésben a tanártovábbképzést tartják fontosnak.
A BTK hosszú ideje vezető pozícióban van a bölcsészettudományi képzési területen a jelentkezések és a
felvett hallgatók tekintetében is. Mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben az új hallgatók közel
felét a kar veszi fel, igen magas – négy-öt-hatszoros – túljelentkezési körből, értelemszerűen magas
pontszámmal érkezők közül válogatva. Mind a jelentkezők, mind a felvettek tekintetében az ELTE-n belül
is magas hányadot képviselnek. (Részletek az önértékelés 2.1.2. fejezetében.)
Az alapképzésekre, illetve a mesterképzésekre felvettek aránya kis ingadozással kereken 4:1-hez, ami
egészséges aránynak tekinthető: ilyen nagyarányú beiskolázás mellett az elitet ez a negyed jelentheti,
ugyanakkor feltételezhető, hogy alapszakos diplomát is értékeli a munkaerő-piac.
A költségtérítéses hallgatók aránya 10-20% között változott az elmúlt években: ez annak jele, hogy nem
kevés fiatalnak, illetve családjának megéri befektetni egy ELTE-s diplomába, mert annak hatékony
megtérülésével számolhatnak. Ezzel együtt nemzeti érdek, hogy a bölcsészképzést elsődlegesen és
meghatározóan az állami költségvetés finanszírozza.
A kar a tanárképzést – ahogy azt a C-SWOT analízisben önálló fejezetként is megjelenítette – kiemelt
feladatának tekinti és pozitív változást vár a jelentkezésekben, ill. felvételekben az osztatlan tanárképzés
visszaállításától. A karon 19 tanári mesterszakból választhatnak a jelentkezők.
Az önértékelésben igen részletesen – számos táblázatban és szöveges elemzésben – mutatják be a hallgatók
tanulmányi előrehaladásának és befejezésének adatait. S bár a kiadott diplomák számában is egyértelmű
az ELTE BTK vezető szerepe, mégis átgondolást és intézkedéseket igénylő adatok jelennek meg, mert
ugyan egyetemi és országos viszonylatban is magas pontszámmal kerülnek be hallgatók a karra, az
eredményesség, vagy inkább az eredménytelenség adatai nem megnyugtatóak. Az önértékelés számos
táblázattal dokumentálja a helyzetet, ezen belül a problémákat. A diplomáig el nem jutók különböző
fokozatokban „akadnak el” (20. táblázat).


Egy részük el sem jut az abszolutóriumig, idő előtt abbahagyja az egyetemet: vagy önszántából,
saját bejelentéssel, vagy az előírt minimális teljesítmény hiányában, kari elbocsátó döntéssel. E
mögött felkészültségbeli, képességbeli, szorgalmi okok éppúgy vannak, mint szociális nehézségek,
vagy éppen munkavállalási lehetőségek/kényszerek. Kisebb hányadot képviselnek azok, akik az
ELTE más karára, vagy más intézménybe iratkoznak át.



Igen magas, közel 50% azok aránya, akik a tanterv szerinti időn túl szerzik meg az abszolutóriumot,
sokan egy vagy több passzív félévet jelentenek. Közismert, hogy a hároméves alapképzési
programok meglehetősen túlzsúfoltak, de ezen elsősorban országos döntéssel lehetne – s bizonyára
kellene is – változtatni, bár a karnak is vannak lehetőségei a kredit-tartalmak és a hozzájuk rendelt
óraszámok átgondolásával.



Másik részük megszerzi – rendes vagy hosszabb idő alatt – az abszolutóriumot, de nem tesz
záróvizsgát, nem is jelentkezik arra, sem azonnal, sem később (12-17%). Ezek indokai kevésbé
láthatók, de számuk az elmúlt években növekedett és ezért a kérdés nagyobb figyelmet érdemel,
mert ez a gyakorlat egyfajta megkérdőjelezése lehet a diploma értékének.
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Összességében a diplomát nem szerzők – az egyetem más karain is tapasztalható – magas arányának
elemzése feltétlenül indokolt, amit mind összegyetemi, mind kari bontásban – de koordináltan – szükséges
elvégezni, mert nyilván vannak közös és vannak speciális okok is. Ez a minőségbiztosítás egyik központi
kérdését kell, hogy jelentse.
A kiadott diplomák minősítésének eloszlása (15. táblázat) a fentiek után már érthetően jó képet mutat: döntő
hányaduk jó és jeles minősítésű. Alapképzésben ezen belül több a jó, mester- és tanárképzésben több a
jeles diploma.
A BTK céljai között szerepelnek képzési együttműködések mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban.
E tekintetben vannak már sikeres és működő kezdeményezések (joint degree, double degree, co-tutelle
képzések), de a kar is úgy látja, hogy a nemzetköziesítésben még komoly lehetőségek rejlenek, és ezek
kiszélesítése és kiaknázása a mai szintet lényegesen meghaladóan egyre sürgetőbb – stratégiai súlyú –
feladatuk. A különböző nemzetközi szerződések száma már ma is igen magas, de ezek eredményessége és
hatékonysága jelentősen fokozható és fokozandó, többek között a külföldi hallgatók toborzásával.
Az önértékelés „legfényesebb” lapjai közé tartoznak a tehetséggondozás módszerei és eredményei. Kétségtelen, van hozzá jó hallgatói „nyersanyag”, de vannak a karnak, akárcsak az egyetemnek, kitűnő személyi feltételei és változatos módszerei. Az elitképzés változatos formáit működteti a kar – elismerésre
méltó és példaadó következetességgel: szakkollégiumok, honoráciorképzés, tutorálás, demonstrátorok.
A hallgatók versenyeredményei (21.–24. táblázat) országosan is kiemelkedőek, mind a megírt dolgozatok,
mind a díjazottak számát tekintve. Ők jelentik egyrészt a kar oktatói utánpótlásának potenciális forrását,
és egyúttal a hazai szellemi elit majdani utánpótlását is.
A karon korábban öt, ma négy doktori iskola működik: filozófiatudományi, irodalomtudományi, nyelvtudományi és történelemtudományi – összesen 70 programmal. A BTK a hazai bölcsésztudományi doktori
képzés és fokozatszerzés tekintetében is meghatározó hányadot jelent. Eddig a PhD képzésre jelentkezők
83%-át vették fel, s a felvettek kereken fele szerzett fokozatot (26. táblázat). Mennyiségi szempontból ez
országosan is igen jó arány. Az ELTE-n szerezhető PhD sokak számára megéri az önköltséges (feltehetően
jórészt munka melletti) eljárás terheit is, hiszen a képzésben résztvevők több mint kétharmada vállalta ezt.
(A fokozatot szerzettekről nincs ilyen adat.) A fokozatot szerzettek ötöde a kar oktatója, negyede más
felsőoktatási intézményben dolgozik, összességében a végzettek háromnegyede folytatja tudományos
munkáját.
Végzettek elhelyezkedése
A kar végzettjei – már csak a képzés sokszínűsége okán is – igen változatos munkakörökben helyezkednek
el, mert a bölcsész diploma igen konvertibilis. A hazai diplomás pályakövetési rendszer (DPR) egyelőre a
végzettek kis hányadát tudja elérni, ezért az abból kapott adatok mély elemzésre nem alkalmasak. Az
önértékelés szerint sok hallgató már a tanulmányai idején is dolgozik (nem ritkán ezért sem szerez, vagy
csak később szerez diplomát), és sokan vannak, akik már ekkor megtalálják (első) munkahelyüket.
Összességében pozitív a kép, mert egyrészt az ELTE jó brand, másrészt a fővárosi munkaerőpiac
közismerten legjobb az országban. Ezen az sem változtat, hogy sokan kezdetben nem a végzettségük
szintjének vagy szakterültének megfelelő helyet találnak, de ez a munka mai változó világában szinte
folyamatosan módosul. A munkáltatói visszajelzések ilyen széles skálán történő rendszeres gyűjtésére csak
mérsékelten van lehetőség.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A szakmai közvéleményben és a különböző statisztikai adatok szerint is az ELTE BTK meghatározó
mennyiségi és minőségi súlyt képvisel a hazai bölcsészettudományok széles és igényes spektrumában.
Ilyenek: a tudományosan minősített oktatók kivételesen magas aránya, a Magyar Tudományos Akadémia
doktorainak száma (a nyugdíjazások miatt 2014-ben az aktív akadémikusok száma hét fő), az akadémiai
kutatócsoportok száma, hazai pályázati eredményesség és egy Lendület-kutatócsoport. Az oktatók-kutatók
elismertséget különböző és változatos szakmai bizottsági, szerkesztőbizottsági tisztségek és tagságok,
konferencia meghívások és előadások mutatják.
A karon folyó kutatások akár vázlatos felsorolása, netán részletes elemzése meghaladja egy ilyen értékelés
kereteit és funkcióját. Azt viszont ajánljuk a kar figyelmébe, hogy bármilyen nehéz, vagy éppen
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feszültséggel járna, mégis érdemes lehet publikusan nevesíteni ezeknek az eredményeknek hazailag és
nemzetközileg kiemelkedő tételeit és alakjait. Ez még egy akkreditációs önértékelésben is helyet kaphat.
(A doktori iskolák vezetőin túl az egyetlen Lendület-kutatócsoport vezetője a pozitív kivétel.) [A honlapon
megjeleníthetők nemcsak a kar díszdoktorai, hanem azok a kari oktatók is, akik más egyetem díszdoktorai.
Mindkettőre büszke lehet a kar.]
A BTK oktatóinak publikációs tevékenysége minden ilyen műfajban – cikkek, tanulmányok, könyvek,
könyvfejezetek, tudománynépszerűsítő írások stb. kiemelkedő. Ezek mellett megemlítendő a beadott és
elnyert hazai pályázatok száma és a karon évente rendezett több mint száz tudományos rendezvény. Az
önértékelés egy tekintetben, nevezetesen a nemzetközi jellegű (idegen nyelvű) közlemények számában és
arányában nem tartalmaz adatokat, pedig ezek a stratégiai célként megfogalmazott nemzetköziesítés
meghatározó bázisát jelentik. Ezért is javasolja a MAB ennek felmérését és egy olyan publikációs stratégia
kialakítását, ami ezt a célt eredményesen szolgálhatja, követve a névadó nagy rektor alapvetését: „Csak az
az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni,
úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák és
megadhassák neki az illő tiszteletet.” Megnyugtató, hogy ezt tudja és látja a kar vezetése is: „Mint azt a
Bevezetésben már említettük, karunknak nincs más esélye a talpon maradásra és a továbblépésre, mint a
nemzetközi tudományos életbe, a világtrendekbe való még hangsúlyosabb beilleszkedés.” Ehhez a több
helyen és tekintetben is számszerűsített nemzetközi kapcsolatrendszer (szerződések, együttműködések,
külföldi utak, vendégek stb.) jó alapot biztosít. Érdemes viszont nagyobb figyelmet fordítani a nemzetközi
(Európa uniós) pályázatokban rejlő lehetőségekre – mind az együttműködések, mind a források
szempontjából.

2.3. Gazdálkodás
Az önértékelés a lényeget kiemelve, meghatározó adatokkal mutatja be a kar gazdálkodásának főbb adatait
és tevékenységének súlypontjait. Megállapítja – és itt sem tehetünk mást:
„A vizsgált időszakban [2009–2014] a kar költségvetési főösszege a 2009-es induló évhez képest 18%-kal
volt alacsonyabb, mint 2014-es évben. A kari normatíva tételeket befolyásoló számadatai nem csökkentek,
a hallgatók létszáma folyamatosan emelkedett, a tudományos normatívát befolyásoló oktató-kutatók
létszáma egészen 2013-ig minimálisan, de emelkedett, az alkalmazotti létszám stagnált. Ennek ellenére a
költségvetési főösszeg évről évre csökkent, egészen 2013. évig.
Ezekben az években az egyetemi forráselosztással kapcsolatos, s a Költségvetési Bizottság által elfogadott
elvek a kar költségvetési pozícióját hátrányosan érintették. Az elfogadott elvek a főként állami
támogatásból gazdálkodó karokat érintették negatívan, emiatt a központi kiadások fedezetére történő
átcsoportosítások negatívan befolyásolták a kar pozícióját. Megannyi gazdasági intézkedés mellett, a kar
kénytelen volt évről évre saját bevételeit emelni, ezzel kompenzálni a kieső fedezetet.
A kar állami támogatásának radikális csökkenése a 2013. évi költségvetés elfogadásával következett be.
Az egyetem állami támogatása a 2012-es évhez képest 25%-kal csökkent. A normatív előirányzatokat a
Minisztérium 80,5%-on finanszírozta és az így csökkentett előirányzatokból központosításra és fenntartási
feladatokra került 41,12%.”
Ilyen keretek között a kar – bár komoly nehézségek és feszültségek, leépítések közepette – felelős és
eredményes gazdálkodást folytatott, amihez az egyetemen belül a szükséges felhatalmazást megkapta. Sőt,
komoly segítséget is kapott: „Karunk a GMF és egyéb karok (ÁJK, TáTK) segítő hozzájárulásával–
alapvetően maradvány átadásokkal – mintegy 285 M Ft kiegészítő forrásra tett szert, ill. saját bevételeink
növelését is be kellett terveznünk.”
Megismételjük az előző pont zárómondatát: Érdemes viszont nagyobb figyelmet fordítani a nemzetközi
(Európa uniós) pályázatokban rejlő lehetőségekre – mind az együttműködések, mind a források
szempontjából. Annál is inkább, mert az önértékelés szerint (20. oldal) továbbra sem rendezett kellő
mértékben a pályázati rendszer az egyetemen, így a karon sem, s bizonyára ezzel összefüggésben a
pályázati eredményesség is jelentősen javítható.
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II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kari minőségügyi kérdésköreinek felelős szervezete a négy évvel ezelőtt újjáalakított Minőségbiztosítási
Bizottság, amely az önértékelés megfogalmazása szerint „proaktívan” működik. A hét tagból álló bizottság
munkájában a HÖK és a Doktorandusz Önkormányzat képviselője is részt vesz. Rendszeresen elemzik a
hallgatói felmérések eredményeit; az önértékelés hét kulcsfontosságú eredménymutatót (publikációk
száma; tudományos elismerések, kitüntetések; pályázati eredményesség; hallgatói jelentkezési és
létszámadatok; hallgatói versenyeredmények; külföldi hallgatók aránya; saját bevételek aránya) sorol fel,
ezek között az oktatás eredményességére és hatékonyságára vonatkozó mutatók nincsenek. A kar
minőségbiztosítási gyakorlata jelenleg nem elég komplett: egyes elemek, pl. oktatói követelményrendszer
jók, mások, pl. az oktatói munka hallgatói véleményezése, nem hatékony. A működtetett rendszer
értékelése kapcsán utalnak arra, hogy az egyetemi minőségfejlesztési szabályzat alapján a kari sajátságokat
tartalmazó rész kidolgozása is elkezdődött.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A kar képzési programjait az egyetemi stratégiával összehangoltan indítja. A kar a kiemelkedően sok
képzés megfelelő működésének biztosítását a szervezeti struktúra képzési portfolióhoz történő mind
teljesebb illesztésében látja megvalósíthatónak. Az alapszakok felülvizsgálatára – egy erre a célra készített
felülvizsgálati útmutató alapján – a 2010/11 tanévben került sor. A felülvizsgálatot követően kredit és
óraszám változtatásokra került sor. Az egyes tantárgyak fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítanak az
OMHV eredményekre. Az új tananyagok egyik megjelenési formája az Educatio kiállításon és a nyílt
napokon használt új TKK brosúra. A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése
kapcsán rendszeresen elemzik a lemorzsolódásokat, a vizsga- és záróvizsga eredményeket. A kar széles
körű társadalmi kapcsolatrendszerének köszönhetően esetenként munkáltatóktól is érkeznek képzésekkel
kapcsolatos visszajelzések.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott követelményeket az egyetemi Hallgatói Követelményrendszer (HKR),
és annak kari szabályozási része tartalmazza, amely a hallgatók számára elérhető az ELTE honlapján,
valamint nyomtatott formában a kari Tanulmányi Hivatalban, ahol a külföldi hallgatók számára az idegen
nyelvű információszolgáltatás is biztosított. A tanulmányi és vizsgakötelezettségről az intézetek honlapjai
nyújtanak tájékoztatást. Az értékelési eljárások és a hallgatói panaszkezelés rendszere az egyetemi
szabályozásnak megfelelően működik.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
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Az előző táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.
Az adatok arányos és egészséges koreloszlást mutatnak, kivéve a viszonylag a 30 évnél fiatalabb
oktatók/kutatók alacsony számát. Soknak mondható a 40 év fölötti tanársegédek, ill. 50 év fölötti
adjunktusok száma. Az egyetemi tanárok között 40,6% a 63 év feletti korosztály aránya. Ezek okait és
orvoslását a karnak és a tanszékeknek közösen kell mérlegelni. Az önértékelés „Oktatói létszámadatok” c.
mellékletének adatai szerint az 567 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók-kutatók 83,4%-a (473
fő) minősített, közülük 2 fő akadémikus, 42 fő DSc, 66 fő CSc, 355 fő PhD, 8 fő DLA fokozattal bír. A
minősítettek száma és aránya kétségtelenül kimagaslóan magas, azonban az MTA doktora címmel
rendelkezők aránya mindösszesen 8,9%; munkakörüket tekintve a 42 főből 40 fő egyetemi tanár, 2 fő
docens. A 123 fős docensi állományban 97,6% (120 fő) CSc/PhD fokozattal bír.
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) eredményeit rendszeresen elemzik, azonban az
adatok visszacsatolásának formális eljárásai nem kidolgozottak.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A tanulástámogatás mind az oktatástechnikai felszereltség, mind a szolgáltatások terén megfelelő. A BTK
könyvtári rendszere több mint 1,1 millió dokumentumból áll, több gyűjteménye országos
szakkönyvtárként is funkcionál. Az oktatók és hallgatók számára mind a hazai, mind a külföldi
szakirodalom egyedülálló kínálattal biztosított. Emellett az ELTE Egyetemi Könyvtár központi
szolgáltatása keretében elérhető az Elektronikus Információszolgáltatás adatbázis-kínálata (pl. Web of
Science, Science Direct). A kampusz területének közel 100%-a wifi-vel lefedett.
A karon a tanulmányi előrehaladás segítésének a személyi felelősei a tanszéki/intézeti oktatási felelősök,
a gyengébb képességű hallgatók felzárkóztatásában a Hallgatói Önkormányzat is szerepet vállal. A
tehetséges hallgatók az Eötvös József Szakkollégiumba nyerhetnek felvételt. A tehetséggondozás eszközei
a tutorálás, honoráciorpályázat, Tudományos Ösztöndíj Pályázat, az utóbbi pályázati lehetőség támogatja
a hallgatók tudományos előmenetelét; a színvonalas dolgozatok megjelenhetnek a HÖK által szerkesztett
Első Század c. tudományos periodikában.
A hallgatói tanácsadás során a kar a szakterületi referensek, a kari HÖK, a Karrierközpont szolgáltatásait
biztosítja. A HÖK rendszeresen tart Erasmus, OTDK jelentkezéssel, szakzárással kapcsolatos tájékoztatást
és ezzel egybekötött tanácsadást.
A karon Esélyegyenlőségi Bizottság működik. Az esélyegyenlőség kérdésköre példás korrektséggel
szerepel az önértékelésben (70–71. lap), értve ezen első szinten fogyatékosokat, aztán szociálisan
hátrányos helyzetűeket („szegénység”!), aztán határontúliakat, és egy sereg más esetet (gyermeket nevelő
hallgatók stb.). Van azonban ennek egy kevesebbet emlegetett, s pláne nehezen (az akadálymentesítésnél
legalábbis nehezebben) orvosolható területe is. A gyengén felszerelt, esetleg kevésbé képzett és ambiciózus
tanárokkal működő középiskolákból érkező, jó képességű, némely esetben erős pedagógiai hivatástudatú
hallgatók számára leküzdhetetlen akadályt jelent, hogy falusi vagy kisvárosi környezetben alacsony
óraszámú, esetleg nem is igényes nyelvoktatás folytán az egyetemen látszólag korrigálhatatlan hátrányba
kerülnek. Valószínűleg nem az elitképzés tényezői lennének ezek a fiatalok, de lehetnének kitűnő tanárok
országszerte, ha a nyelvvizsga megszerzésének nehézségei nem fosztanák meg őket a diploma
megszerzésétől. Miért ne lehetne nyelvi felzárkóztató tanfolyamokkal, külföldi nyelvi lehetőségekkel
segíteni ezt a réteget, amelyre hamarosan égetően nagy szükség lesz majd a vidéki oktatásügyben? (Sőt: a
tudományos elit leendő tagjai is kikerülhetnek ilyen tanárok munkájának eredményeképpen.
A szolgáltatások körében a kollégiumi elhelyezésre térnek ki, a kar hallgatóinak hét különböző
kollégiumban tudnak elhelyezést biztosítani. A rekreációs, egészségmegőrző-egészségfejlesztő lehetőségek
sorában a hallgatók az egyetem által nyújtott lehetőségeket vehetik igénybe. A kari sportélet biztosításához
a BTK a BEAC-cal együttműködve számos sportkurzus felvételét teszi lehetővé, ezen kívül a kari HÖK
Kulturális és Sport Bizottságához pályázatot lehet benyújtani sportprogram szervezésére, terembérlésre,
sporteszközökre, versenyeken való részvételre.
Az esélyegyenlőség biztosításának támogatására a kar Esélyegyenlőségi szobát működtet.
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3.6. A kar belső információs rendszere
A hallgatói előmenetel nyomon követését a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer biztosítja. A hallgatói
elégedettség mérés az MBO által biztosított OMHV adatszolgáltatáson alapul. A kari polgárok elsődleges
információs csatornája a naponta frissített kari honlap, az ügyintézést az Ügyfélkapu menüpont segíti.
Bővítették a kari Szakmódszertani Központ honlapját (http://metodika.btk.elte.hu/), és a Pedagógiai és
Pszichológiai Karral rendszeresen egyeztetik a hallgatók számára szükséges információkat.
A HÖK honlapján a hallgatók a tanulmányaikhoz szükséges minden információt elérhetnek, továbbá a
közéleti-, szabadidősportolási lehetőségekről is tájékoztatást kapnak a hallgatók körében közkedvelt
közösségi oldalakon.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A karon a tájékoztatás gazdag tárháza működik, számos média megjelenés, magyar és idegen nyelvű
nyomtatott kiadvány népszerűsíti a BTK tevékenységét. Ezek közül kiemelendő a nyomtatott formában
megjelenő Trefort-kert Magazin, amely a kar számos kulturális és közéleti tevékenységéről tájékoztatja a
közvéleményt. A nyilvánosság informálását szolgálják az évente, magyar és idegen nyelven kiadott
brosúrák. A sajtóval való kapcsolattartás a Dékáni Titkárság feladata.

III. Javaslatok a kar további működésére
1. Javasoljuk, hogy – az egyetemi és más kari C-SWOT analíziseket is alapul véve, de nem másolva
– a kar készítsen egy komplett C-SWOT analízist.
2. Az önértékelésben részletesen bemutatott és elemzett lemorzsolódási (kimaradási) adatokra építve
gondolják át, mivel lehet a jelenlegi helyzeten javítani. Ebben fontos szerep hárulhat a hallgatói
önkormányzatra, érdemes kiemelt figyelmet fordítani az első évesek beilleszkedésének, tanulási
módszereinek segítésére. Ezt is szolgálhatja a tananyag/kreditek/óraszámok/vizsgaszámok további
elemzése és indokolt módosítása.
3. Megfontolásra javasoljuk a kar idegennyelvi spektrumának bővítését a cigány-nyelvcsaláddal.
4. Javasoljuk – az egyetem egészével koordináltan – olyan publikációs stratégia megfogalmazását és
gyakorlatát, ami hatékonyan elősegíti stratégiai céljukat, a nemzetköziesítést; ezen belül azt, hogy
a kar a közép-európai régió vezetői karai közé kerüljön. Ezzel összefüggésben fordítsanak nagyobb
figyelmet a nemzetközi, elsősorban európai uniós pályázati lehetőségek kihasználására, akár
egyedül, akár nemzetközi kooperációban.
5. A kar nagyszámú – kisebb-nagyobb – egységének vezetői utánpótlásához indokoltnak tartjuk az
új kari vezetés számára egy középtávú humánpolitikai terv és intézkedési rend kialakítását.
6. Az egyetem vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött. A fejlesztési munka elindul. Az
MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon felhalmozott, gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a
BTK az elindult fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be,
javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását
követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének
hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által
elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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AZ INFORMATIKAI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Informatikai Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karát a MAB karként akkreditálja. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o

o

Egy vagy több képzési területen47 (ténylegesen 2), tudományterületen48 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzési49, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
93 fő.

o

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata (93
főből 58 fő; 62,4%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet
folytatnak.

o

Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 34,9 fő.

o

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.

o

Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.

o

A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A vonatkozó képzési területek felsorolása: informatika, természettudomány
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: műszaki tudományok
49 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
47
48
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az ELTE Informatikai Kar (IK) 2003-ban az informatikus szakoknak (programtervező matematikus,
számítástechnikai / informatika tanár) a Természettudományi Karból történt kiválásával jött létre. A kar az
azóta eltelt időszakban a hazai programtervező informatikus képzés egyik vezető intézményévé vált, a
felvételi statisztikák szerint a szak tekintetében évek óta a legnépszerűbb képzőhelynek számít.
Az IK a 2010/9/V. SZ. MAB határozatban megfogalmazott ajánlások alapján – az egyetemen pozitív
kivételként – 2011-ben intézkedési tervet készített a 2011–2014 közötti időszakra. Az intézkedési terv
három fő területre irányult:
 ipari bevételek növelésére;
 angol nyelvű képzés kidolgozására;
 a minőségbiztosítási rendszer ESG alapelvek alapján történő kidolgozására.
Az ipari bevételek növelése érdekében alapvető célként fogalmazták meg olyan stratégiai, komplex
együttműködések kiépítését, amelyeket az egyes ipari partnereikkel többféle (szakmai gyakorlatok,
kooperatív képzés, külső témavezetés, ipari partnerek bevonása az oktatásba, kutatás-fejlesztési projektek)
együttműködési formában valósítanak meg, ennek hatására az ipari együttműködések száma és bevétele
számottevően nőtt.
Az angol nyelvű képzések fejlesztésére és bővítésére a TÁMOP-4.1.2. „Infokommunikáció területén,
nemzetközi mesterképzések keretében megvalósuló tananyagfejlesztés” című projektben ipari és egyetemi
partnerek közreműködésével az EIT ICT Labs program célkitűzéseihez illeszkedő angol nyelvű
tananyagokat dolgoztak ki.
A minőségbiztosítási rendszer ESG alapelvek alapján történő továbbfejlesztése területen az ESG elvek
alkalmazása, illetve a minőségbiztosítási rendszer kidolgozása megkezdődött, ennek eredményei azonban
csak a következő években várhatóak.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
Az IK jól megfogalmazott jövőképpel rendelkezik, az önértékelésben erről a következőt fogalmazták meg:
„..kutatóegyetemének egyik karaként minden tekintetben törekszik arra, hogy az egyetem gazdag
hagyományaihoz, értékrendéhez méltó, azt a XXI. században is tovább gyarapító oktató-kutató
tevékenységet folytasson”. Célkitűzéseiben, az oktatási-kutatási stratégiájában különösen fontosnak tartja,
hogy az informatikus képzésben jelenleg elfoglalt, nemzetközi mércével is mérhető pozíciójuk,
versenyképességük megtartásával megfeleljenek a kutatóegyetemi elvárásoknak. Ugyanakkor jelentősen
nehezíti a kar helyzetét és a stratégiájának megvalósítását is visszavetheti, hogy az informatikai felsőoktatás
fenntartható működését folyamatos forráshiány és az informatikai eszközökre vonatkozó teljesen
indokolatlan beszerzési jogkorlátozás sújtja.
Működésének szabályozottsága, dokumentáltsága jó, összhangban van az ELTE működési előírásaival. Az
egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) – a társkarok helyzetéhez hasonlóan – az IK számára
is kettős arcú autonómiát biztosít, a vezetői jogkör és felesség mellett szigorúan korlátozott, szabályozott
a mozgástér. Vezetési rendszere és szervezete – kisebb változásoktól eltekintve – lényegében megalakulása
óta nem változott. A dékán munkáját három dékánhelyettes (tanulmányi és oktatási ügyek, tudományos és
nemzetközi kapcsolatok, a pályázati és innovációs ügyek) dékánhelyettes, a stratégiai ügyek dékáni biztosa,
valamint állandó és ad hoc kari bizottságok segítik. 2012-től a kar legszűkebb körű döntés-előkészítő
szerve a Dékánhelyettesi Értekezlet.
A Hallgatói Önkormányzat a jogszabályi keretek adta lehetőségekkel élve részt vesz a vezetésben. A HÖK
a kari SzMSz szerint a kari bizottságokban és a Kari Tanácsban már a javaslatok előkészítése során is
megfelelő arányban vesz részt a munkában. A 8 tagú elnökség munkáját 10 tisztségviselő segíti. Az
elnökségen tagjai (kivétel az elnök és a két alelnök) egyben a kari Hallgatói Önkormányzat munkáját segítő
öt bizottság elnökei (Hallgatói Jóléti -, Kommunikációs -, Külügyi -, Szervező-, Tanulmányi Bizottság. A
tisztségviselők mandátuma egy évre szól, az elmúlt választásokon a részvételi arány minden alkalommal
elérte a nappali tagozatos hallgatók 25%-át.
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A karon kezdetektől tanszéki struktúrát alakítottak ki; a nyolc, jól együttműködő tanszék (Algoritmusok és
Alkalmazásaik -; Információs Rendszerek -; Komputeralgebra -; Média- és Oktatásinformatika -;
Numerikus Analízis; Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai -; Programozási Nyelvek és
Fordítóprogramok -; Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) leképezi az IK oktatási-kutatási
szakterületeit. 2012-ben a kar új szervezeti egységeként létrehozták az EIT ICT Labs Budapest Associate
Partner Group budapesti csomópontjának akadémiai-ipari együttműködési központját a CLC-t (Colocation Centre).
A társkarok közül a Természettudományi Karral az informatika, a matematika, a biológia, a fizika, a földrajz,
a környezettan és a földtudományok területén működnek együtt az oktatásban. A TTK-án folyó
földtudományi alapképzési szakirányának oktatását a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
oktatói, a vegyészhallgatók emelt szintű alap-matematika kurzusait évek óta az IK munkatársai oktatják. A
térképész doktoranduszok a TTK Földtudományi Doktori Iskola térképészet doktori programjában vesznek
részt. Az Informatika Doktori Iskola egyes kurzusait a TTK Számítógéptudományi Tanszéke biztosítja, a
tanszéknek képzésben résztvevő oktatói témavezetőként és törzstagként is közreműködnek a PhD
képzésben.
A kar szorosan együttműködik – elsősorban PhD képzésekben és habilitációs eljárásokban bírálóként,
bizottsági tagként, valamint oktatási tematikák kidolgozásában – a hazai informatikai felsőoktatás
szereplőivel: pl. a Szegedi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Óbudai Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Széchenyi
István Egyetemmel, a 2014/15-ös tanévtől kezdődően az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel is. A
Semmelweis Egyetem az IK mesterszakos hallgatóinak tart anatómia kurzust.
A BME-vel közösen működtetik az EIT ICT Labs kiegészítő innovációs és vállalkozásmenedzsment doktori
képzésének keretében (EIT ICT Labs Doctoral School on ICT Innovation) létrehozott Budapesti Doktori
Képzési Központot (Budapest DTC). A doktori képzésbe az ELTE Informatika Doktori Iskola, valamint a
BME Informatikai Tudományok és a Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola hallgatói
kapcsolódhatnak be.
Az IK megalakulásától kezdve aktívan részt vesz Erasmus programokban, partnerintézményeinek sorát
folyamatosan bővíti, a kiutazó és beérkező hallgatói létszám évről évre növekszik. A 2014/2015-ös tanév
őszi félévében már 58 egyetemmel (az informatikai szakterületen 64 partnerrel, a térképészet területén 25
partnerrel) van kapcsolatuk, a kapcsolatok szakmai felügyeletét a tanszéki Erasmus koordinátorok látják
el. A hallgatók és oktatók továbbra is rendszeres résztvevői a másik jelentős, Közép-Európai mobilitási
programnak, a CEEPUS-nak (ennek keretében nagy pályázatokban együttműködünk hazai társegyetemekkel, pl. a SZTE-vel). A Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszéke koordinátori
feladatot lát el a CEEPUS HU-19 hálózatban, amely 13 partneregyetem részvételével működik
A nemzetközi együttműködések közül kiemelendő a Vrije Universiteit Amsterdam, a Johannes Kepler
Universität Linz és az University of Cranfield intézményekkel kialakult kapcsolatuk. Az együttműködési
megállapodások és kétoldalú szerződések keretében a hallgatók a mesterképzés második évét a felsorolt
egyetemek valamelyikén végezhetik el, és amennyiben a tanulmányaikat sikeresen befejezik, mindkét
egyetemen oklevelet kapnak. A 2014/15-ös tanévtől a korábbi megállapodást a linzi egyetemmel az
Erasmus + bilaterális szerződés váltotta fel.
A mesterszakos térképészhallgatóknak a Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatóival közös terepgyakorlatot szerveznek Erdélyben. 2008/2009 óta a kolozsvári egyetem doktori iskolájával kötött co-tutelle
együttműködés keretében a PhD hallgatók kettős témavezetéssel vehetnek részt.
Az Informatikai Kar Európán kívüli partnere az Illinois State University, a szerződés bilaterális
hallgatócserére terjed ki. A 2013/2014-es tanévtől a Science without Borders program keretében nagyobb
számban fogadtak vendéghallgatókat brazil partneregyetemekről.
Az EIT ICT Labs budapesti társult csomópontjának köszönhetően a karnak jelentős a kapcsolata az európai
informatikai kutatások élvonalába tartozó high-tech vállalatok hálózatával (Ericsson, Cisco, GE
Healthcare), emellett a kar kapcsolatrendszerében olyan multinacionális vállalatok is szerepelnek, mint a
Google és az Oracle, továbbá kiterjedt együttműködési rendszert ápol a hazai infokommunikációban
érdekelt vállatokkal is.
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A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis reálisan tükrözi a kar helyzetét. „A főállású oktatók között magas a minősítettek,
doktori fokozattal vagy címmel rendelkezők aránya, tekintettel a kar 62,4%-os minősítettségére.”
Amennyiben az Informatikai Karon doktori fokozatot szerzettek számát tekintjük, akkor elfogadható a
lehetőségek között felsorolt állítás, mely szerint „A doktori iskola kiváló utánpótlást biztosít…”, azonban
az ipar erős elszívó hatása miatt csak kevesen maradnak közülük az egyetemen. Egyet lehet érteni azzal,
hogy az oktatáspolitika által meghatározott létszámkeretek, és a demográfiai trendek miatt csökkenő
létszámok korlátozzák a hallgatók számának emelkedését. A tömegképzésnek kedvező állami finanszírozási modell veszélyei több területen is érzékelhetők.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Jelenleg az Informatikai Kar három képzési szinten hirdet meg szakokat: alapképzésben, mesterképzésben,
doktori képzésben (a felsőfokú szakképzés kifutó jelleggel működik). Két képzési területen (informatika,
természettudomány) folytat oktatási tevékenységet; a képzési és kimeneti követelményekben a területekhez
sorolt 1 alapszakon (programtervező informatikus), és 2 mesterszakon (programtervező informatikus;
térképész) folyik képzés (az utóbbiak közül az angol nyelvű programtervező informatikus szak keretében
hirdetik meg az EIT ICT Labs mesterképzést). A programtervező informatikus szakokat teljes idejű - és
részképzésben, angol nyelven is indítják. A szakok vonatkozásában az IK az ország vezető kara,
népszerűségét a felvételi adatokalapok is igazolják. Az országban kizárólag itt indul a térképész
mesterképzés, ami szintén kivételes helyzetet eredményez a kar számára.
A karon a 2004/2005-ös tanév második félévétől egy speciális képzési formát is bevezettek, amely a
mesterszakosok számára a tanrendbe beépített módon kooperatív képzést biztosít az ipari partnerekkel.
Alapképzésben ez a képzési forma a szak 180 kredites tanulmányi követelményén túli kreditkeret terhére
(10%, 18 kredit) vehető fel – külön költségtérítés nélkül. A kooperatív képzés nagyon népszerű a hallgatók
körében: a szakmai ismeretek bővítésével, a gyakorlati készségek fejlesztésével fontos elemét jelenti az
oktatásnak.
Az IK az informatikai ipar által megfogalmazott igényeknek megfelelően folyamatosan növelte a hallgatói
létszámát. Az utóbbi 5 évben a felvett hallgatók átlagos létszáma 844 fő, ami lényeges hallgatólétszámemelkedést mutat az előző hároméves időszak 638 átlaglétszámához képest. A hallgatóknak 66,9%-a
államilag finanszírozott, az Informatikai Kar vezetésének fontos célkitűzése, hogy mesterszinten a törvény
által előírtnál nagyobb arányban biztosítsanak államilag finanszírozott helyeket, ezzel is támogatva az
egyetem azon célkitűzését, hogy a hangsúly a mesterképzés és a doktori képzés felé tolódjon.
Jelenleg az alapképzésben a diplomát szerzők száma az egy évben felvett hallgatók (mintegy 700 fő)
számának a felét is alig éri el (mintegy 350 fő). Ez meglehetősen alacsony arány, okait elemezni és a
lemorzsolódás csökkentése érdekében aktívan közbeavatkozni szükséges. A záróvizsgák 5,5%-a
programtervező informatikus alapszakon sikertelen, ami szintén beavatkozást igényel.
Az OTDK-n a kar eredményesen és javuló tendenciával szerepel, amit mind a dolgozatok száma és
színvonala, mind az elnyert díjak alátámasztanak. A PhD képzés legfontosabb szakterületei és programjai:
információs rendszerek, numerikus és szimbolikus számítások, az informatika alapjai és módszertana. Ezt
egészíti ki a geoinformatika és térképtudomány korszerű irányainak kutatása és doktori programja. A
doktoranduszoknak gyakorlati munkavégzésre az ipari partnerekkel folytatott projektmunkák keretében
nyílik lehetőség, ezekben az együttműködésekben a kari műhelyek vezetését és koordinálását látják el a
témavezetők útmutatási alapján. A doktori iskolában általában nem elég a hároméves képzési idő a doktori
cselekmény megindításához. Különösen jellemző ez a technológiákhoz kapcsolódó témáknál, mint például
szoftvertechnológiák, adatfeltárás és a nagy teljesítményű számítások. Egy másik késleltető ok a szoftverfejlesztés, a szakmai munka elszívó hatása, az ottani kereseti lehetőségek nem mérhetők össze a doktori
ösztöndíjakkal és az egyetemi fizetésekkel. A végzettek megtartásának egyik fontos feltétele, hogy a
doktoranduszok az abszolutórium megszerzése után legalább két évig kutatói környezetben maradjanak.
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Végzettek elhelyezkedése
Az informatika területén nagy a szakemberhiány, a piac felvevő ereje. A kar küldetésének megfelelően a
hallgatóik magas szintű elméleti tudást és naprakész gyakorlati ismereteket szereznek, a piac által
keresettek, nincsenek elhelyezkedési gondjaik, számos munkalehetőség között választhatnak. A hallgatók
jelentős része – a szakmai gyakorlatoknak és a kooperatív képzésnek is köszönhetően – már a képzés során
mindhárom képzési ciklusban a tanulás mellett is dolgozik, és megtalálja a későbbi munkahelyét. Egy
országos felmérés szerint az ELTE IK végzős hallgatói átlagosan két hónap alatt találnak munkahelyet,
lényegében nincs elhelyezkedési problémájuk. Problémát az ipar elszívó ereje jelent, mivel a jól fizető
álláslehetőségek miatt csökken a mesterképzés és a doktori képzés vonzereje.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
Az Informatikai Kar stratégiájának fontos része a kutatóegyetemi normák szem előtt tartása, ennek
megfelelően a kutatás-fejlesztési tevékenység kiemelt szerepet kap, és szorosan kapcsolódik az oktatási
alapfeladataihoz. A tanszékek a profiljuknak megfelelő – informatika, számítástudomány, matematika,
térképészet, oktatási módszertana – területekre irányuló tudományos kutató és fejlesztő munkát végeznek.
Az alapkutatásokban a kutatócsoportok jellemzően a tanszékeken belül működnek, míg az informatika erős
technológiai összetevőinek megfelelő kutatás-fejlesztési irányokat művelő alkalmazott kutatásokban széles
együttműködésre törekszenek az információs technológiák fejlesztőivel, nagy felhasználóival.
2005-ben jött létre, és azóta is sikeresen működik a többnyire ipari partnerek megbízásait teljesítő Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (IKKK), 2008-ban megalapították az ELTE-Soft
Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek tagjai: Eötvös Loránd
Tudományegyetem, AITIA INTERNATIONAL Informatikai Zrt., CITYLOG Logisztikai Szolgáltató és
Tanácsadó Kft., MultiRáció Gazdaság- és Pénzügy-informatikai, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., NETvisor
Informatikai és Kommunikációs Zrt.). Az ELTE-Soft Kft. célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem
kutatói potenciáljának tervszerű, szabályozott, a piaci kihívásoknak is megfelelő körülmények között
történő hasznosítása; a gazdasági és a kormányzati szféra alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési
igényeinek kiszolgálása; a kétirányú szakemberáramlás kedvező és biztonságos feltételeinek megteremtése;
az egyetemi oktatók és hallgatók tájékoztatása a valós piaci igényekről.
A kar kutatás-fejlesztés területen intenzíven együttműködik az ipar egyes szegmenseivel, hazai és külföldi
felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel. A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb kapcsolat:
kiberfizikai rendszerek témában együtt működnek, és közös doktori témavezetést végeznek a holland
Radboud Egyetemmel, a stockholmi KTH-val; Resiliant cloud computing témában a Cambridge University
Computer Laboratoryval; programok párhuzamosítása témában a skóciai St. Andrews Egyetemmel és az
Erlang Solutions céggel; nyelvfüggetlen forráskód reprezentáció és rekurzív függvények bonyolultsági
metrikái témában az Újvidéki Egyetemmel; domainspecifikus nyelvek témában közös kutatást végeznek a
svéd Chalmers egyetemmel. A felsoroltak mellett további nemzetközi kutatási kapcsolatuk van például az
University of Potsdam, University of Sheffield, University of Opava, Abo University, Turku University, TU
Vienna, TU Sevilla egyetemekkel.
Korábban már említettük, hogy 2009 óta a kar vezeti az EIT (European Institute of Innovation and
Technology) ICT Labs Budapest Associate Partner Groupot, amelynek tagjai az ELTE IK mellett, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Cisco Systems Magyarország, az Ericsson
Magyarország és a Nokia Solutions and Networks Kft. Az EIT célja, hogy az ICT Labs-hoz hasonló
Knowledge and Innovation Community-k segítségével, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet
végző felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekelt intézmények
együttműködésén, hálózatán keresztül ösztönözze az európai innovációt.
Az IK publikációs tevékenysége kisebb ingadozásokkal egyenletesnek mondható (évenként valamivel
meghaladja a 200-at), a 2010 és 2013 között megjelent összes közleményben (985) a folyóirat cikkek
dominálnak (487), a könyv - és könyvrészletek száma 384, a konferencia közleményeké pedig 114 darab.
2.3. Gazdálkodás
A kar gazdálkodása az elmúlt évek állami támogatásának jelentős csökkenése ellenére – leszámítva a 2013as évet – összességében stabil volt. Az állami támogatás 2013-ban már csak 81%-a volt a 2010. évinek, és

57

ELTE – IK akkreditációs jelentés
bár csökkenő hallgatói létszám mellett a befizetések összege 14%-kal nőtt, a teljes bevétel 1 155 533 eFt, a
teljes kiadás 1 324 998 eFt volt, ami 1 69 465 eFt hiányt eredményezett. A bevételből 545 452 eFt volt az
állami támogatás, 334 301 eFt pályázati bevétel, 243 091 eFt az önköltséges hallgatók költségtérítése. A
szigorú gazdálkodásnak köszönhetően a negatív egyenleget kompenzálta a 2012. évi viszonylag magas
maradvány. 2010-hez képest a saját bevételek volumene 11%-kal emelkedett, jelenleg az összes bevétel
50-60%-kát teszik ki, ami jelentős előrelépés az előző akkreditációhoz képest. Ezzel együtt a teljes bevétel
2013-ban mintegy 500 MFt-al maradt el a 2012. évitől.
A pályázati bevételek növekedése ugrásszerű; négy év alatt 928 MFt hazai támogatást és 1 161 000 euró
EU-s támogatást nyertek el. 2012-es megalakulása óta az EIT ICT Labs projekt részeként 2012-ben 510 500
eFt hazai támogatásban részesültek. A legtöbb megbízást az ELTE-Soft Kutatásfejlesztési Kft.-től kapták.
2011-ben 71 MFt, 2012-ben közel 91 MFt bevétel érkezett a Kft.-től. A 14 üzleti partnerük közül jelentős
bevétel származik az Ericsson Magyarország Kft.-től. Az ipari partnerek jelenléte az oktatásban is fontos
szerepet játszik, mivel a hallgatók szakmai gyakorlatukat többek között a partner cégeknél végzik.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az IK minőségkultúra iránti elkötelezettsége két stratégiai elvárás jegyében fogalmazódik meg: egyrészt
hozzájárulás az ELTE presztízsének növeléséhez; másrészt hozzájárulás az IKT szektor munkaerőigényének magas színvonalú kielégítéséhez. E két követelmény köré építve – az ESG szempontrendszer
felhasználásával – kidolgozták a tematikusan hierarchizált célrendszerüket, amelynek kiemelt cselekvési
területeihez az adatlapok készítése folyamatban van. A cselekvési terv adatlapok a teljes PDCA ciklus
elemeit tartalmazzák. A kar kulcsfontosságú mutatóit a stratégiai célrendszeréhez igazította.
A minőségbiztosítás szervezete az öt tagból álló kari Minőségbiztosítási Bizottság, amely évente két
alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. Az IK honlapján a Minőségbiztosítás menüpontból a kar
minőségügyi tevékenységének dokumentumai, pl. a bizottsági ügyrend, határozatok elérhetők. Az
önértékelésben jövőbeli feladatként egy szisztematikusan felépített, egységes minőségbiztosítási rendszer
létrehozását jelölik meg.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az önértékelés szerint a kar stratégiában prioritásként szerepel a szakkínálat bővítése szakok, főleg idegen
nyelven folyó programok indításával. A programtervező informatikus alapszak angol nyelvű képzése
mellett már mesterszakot is indítják angol nyelven. Az angol nyelvű oktatás fejlesztése területén
kiemelkedő előrelépés volt, hogy az EIT ICT Labs 2012-ben 19 partneregyetem közreműködésével
nemzetközi mesterképzést (EIT ICT Labs Master’s Programme in ICT Innovation) indított, és szintén 2012
óta öt doktori képzési központban PhD-hallgatók számára innovációs és vállalkozásmenedzsment képzést
folytat.
A hatékony, versenyképes elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása különböző képzési formákban történik.
Példa erre a II. 2.1. fejezetben ismertetett kooperatív képzési forma, vagy a duális képzés bevezetésének
esetleges lehetősége. A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérése a
kurzusteljesítésekről félévente statisztika készül. A hallgatói előmenetel nyomon követésének alapvető
statisztikai eleme a tantárgyat felvevők és teljesítők aránya. Az elemzést követő intézkedések lehetnek:
évfolyam bontás, oktató csere, tantervi módosítás (pl. tárgyak időbeli áthelyezése, előfeltételek
szabályozása). A piaci szereplők képzéssel kapcsolatos igényeinek figyelembevételét szolgálja az SAP-val,
a Microsofttal és a Lufthansával kiépített oktatási, tananyag-fejlesztési együttműködés. 2013-ben
megkezdték a szakok átfogó felülvizsgálatát, az eljárás jelenleg még folyamatban van.
Az OMHV visszajelzéseket az oktatók a tantárgyfejlesztések során hasznosítják, azonban a hallgatók
számára a visszacsatolásnak nincs formális mechanizmusa. A munkaerő-piaci visszajelzések elsősorban a
„soft skills” területen említenek hiányosságokat.
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3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények értékelése az egyetemi SZMSz Hallgatói Követelményrendszer (HKR)
szabályzatára, és annak különös részét képező kari szabályzaton alapul. A követelményekről a hallgatók a
Neptun rendszerben és a kari honlapon közzétett információkon keresztül tájékozódhatnak. Az értékelési
eljárások, a méltányosság és jogorvoslat kérdései szabályozottak, a már hivatkozott HKR szabályozási
mechanizmusait követik.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) a Neptun rendszer bevezetése óta a kérdőívek
elektronikusan tölthetők ki, a HÖK ösztönzésének is köszönhetően az elmúlt félévben a kitöltési arány
elérte a 70%-ot. Arról nincs információ, hogy a vezetés az oktatói előmenetelnél figyelembe veszi-e a
felmérések eredményeit.
A következő táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát
tartalmazza, munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével .
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A táblázat szerint az AT foglalkoztatott oktatók körében az 51-62 éves korcsoporthoz tartozók aránya a
legnagyobb (35%), a 39 főből 23 fő vezető oktató. A 41-50 éves korosztály alureprezentált – 16 fő (14%),
közülük 5 fő vezető oktató (és csak 1 fő egyetemi tanár) –, ami problémát jelenthet az egyetemi tanári
utánpótlásban.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az elsőévesek belépéskor több témakörből, így idegen nyelvű képzés esetén angol nyelvből is szintfelmérő
tesztet írnak. Nem megfelelő előképzettség esetén csak az előkészítő év sikeres elvégzését követően
kapcsolódhatnak be a képzésbe. A hallgatói tanácsadás szerkezetének kari pillérei: diáktanácsadó,
Tanulmányi Osztály, szakfelelősök, kari honlap, kari HÖK. A tanulmányi előrehaladást a karon
mentorrendszer támogatja. A mentoroktól kapott visszajelzések alapján szaktárgyi tutorálás, korrepetálás
szervezésére is sor került.
A kiemelten tehetséges hallgatók részt vehetnek az Eötvös Szakkollégium munkájában. A szakkollégium a
tantervi előírásokon túlmenően kibővített ismereteket biztosít a hallgatóknak szemináriumok, előadások
formájában, támogatást nyújt a TDK munka elkészítésében. A Bolyai Kollégiumban a TTK-val közösen
matematika-informatika szemináriumot tartanak az IK informatikus- és TTK matematikus hallgatói
számára.
Az oktatási feladatokhoz szükséges informatikai eszközellátottság jelenleg kielégítő, azonban a
fejlesztésekhez és a géppark megújításhoz az anyagi erőforrások megteremtése egyre nagyobb
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nehézségekbe ütközik. Az állami támogatások csökkenése miatt mérlegelni kellett a karbantartások-,
felújítások értékét, a közösségi-szolgáltatói terek szükséges bővítését, a megvásárolható folyóiratok,
konferenciautazások kiadásait. Külön kiemelendő, hogy a képzésben különösen fontos laboratóriumi
eszközök biztosításához a kar ipari partnereire is nagymértékben hozzájárulnak. A Kari Könyvtár
állománya közel 26 ezer kötet, üzemeltetése, szolgáltatói tere részben a Természettudományi Karral
közösen működik.
A kar hallgatói három (Nagytétényi úti -, Kőrösi Csoma Sándor -, Kerekes úti Kollégium), egymástól igen
távol eső épületben kaphatnak szálláslehetőséget. A kollégiumi hallgatók összességében elégedettek a
szolgáltatásokkal, az IK hallgatók részére különösen fontos jó minőségű internet elérés mindenhol
biztosított. A kari hallgatói szolgáltatások körébe tartoznak a különböző jogcímen elérhető ösztöndíjak, a
kollégiumi elhelyezési lehetőségek, a kari HÖK Hallgatói Iroda szolgáltatásai. Az esélyegyenlőség
feladatainak támogatását a karon esélyegyenlőségi koordinátor segíti. A sportolási, rekreációs,
egészségmegőrző-egészségfejlesztő lehetőségek igénybevételére az egyetem által nyújtott lehetőségekből
választhatnak a hallgatók.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari polgárok tájékoztatása elsősorban informatika megoldásokkal támogatott eljárásokkal történik. Ezt
egészítik ki a kari rendezvények, a személyes találkozások terei, az összoktatói- és dolgozói értekezletek.
A működést érintő adatgyűjtések részben külső forrásból (Felvi), részben a kar számára hozzáférhető belső
adattárakból (Neptun, Alumni stb.) származnak. A Kari Hallgatói Önkormányzat honlapján a hallgatók
számára a tanulmányaikhoz szükséges összes információ elérhető. A honlapon a közéleti-, szabadidős-,
sportolási lehetőségekről szintén tájékoztatást kapnak, és informálódhatnak a BIT c. hallgatói lapban is,
ami kéthetente a HÖK finanszírozásában jelenik meg. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének
(OMHV) népszerűsítésében kiemelt szerepet vállal a HÖK. A Neptun rendszer bevezetését követően
minden félévben, minden kontaktórára kiírásra kerül a felmérés, amelyet a hallgatók a rendszerben tudnak
kitölteni. Fontos információt jelentenek a kar számára a belépők elvárásai és a végzett diákokkal történő
kapcsolattartás, amire az egyetemi DPR ad lehetőséget.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlap elsődleges célcsoportját a hallgatók képviselik, mindamellett a kari fejlesztési tervek között
szerepel a honlap kommunikációs irányainak bővítése az ipari szereplők és a középiskolák felé. Az IK
kitűzött céljai között szerepel az idegen nyelvű képzések népszerűsítéséhez szükséges angol nyelvű
tájékoztatás fejlesztése. A képzési programok iránt érdeklődők tájékoztatását a kari honlap Oktatás
menüpontjából elérhető információk szolgálják. Az IK alapadatai a honlapon hozzáférhetők, a közérdekű
és kötelezően közzéteendő információk köre központilag szabályozott. A jelentős kari eseményeiről
rendszeresen tájékoztatják a sajtót. A kari kommunikáció egyik súlypontja az innovációs ökoszisztémák
kialakításával kapcsolatos rendezvényeken való részvétel. A közéleti lehetőségekés a nyilvánosság
tájékoztatásának kiemelkedő rendezvénye a Kutatók éjszakája, a Neumann nap. A HÖK számos
rendezvény aktív szervezője és katalizátora.

III. Javaslatok a kar további működésére
1. A kar oktatói állománya viszonylag alacsony minősítettségi arányának mielőbbi emelése
szükséges, ennek során a belső utánpótlás erősítésére és egy egészségesebb korfa kialakítására is
figyelemmel kell lenni.
2. Javasoljuk a kar szűkös, már az eredményességet is veszélyeztető elhelyezkedésének javítását.
3. Az egyetemen vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött. A fejlesztési munka elindul. A
MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon
felhalmozott, gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a
kar az elindult fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be,
javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását
követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének
hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által
elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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A PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karát a MAB karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg:
o

o

o

o
o
o

o

Egy vagy több képzési területen50 (ténylegesen 3), tudományterületen51 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzési52, oktatási és tudományos kutatási,
tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
132 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(132 főből 86 fő; 65,2%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak.
Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 24,3 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A vonatkozó képzési területek felsorolása: bölcsészettudomány; pedagógusképzés; sporttudomány
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: bölcsészettudományok
52 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
50
51
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) részletes, igényesen kidolgozott és szerkesztett önértékelést
készített, amely a legtöbb kérdésben kellő információt nyújtott a karon folyó oktató- és kutatómunka
megítéléséhez. Néhány vonatkozásban (az MTMT szerinti részletes tudománymetriai adatok, a NTDI-ban
fokozatott szerzettek adatai a doktori adatbázis alapján) a MAB további kiegészítő adatokat kért, melyek
az intézménytől rendben megérkeztek. Ezek mellett az interneten további részletes adatbázisokat,
információforrásokat tettek elérhetővé a karon folyó munka alaposabb megismeréséhez.
Honnan – hova tart a kar
A PPK 2003-ban jött létre, ebben a formában egyedi a magyar egyetemi karok között. A kar nevében is
megjelenő két tudományág belső arányai, kutatási témái nem mindenben felelnek meg a modern
társadalomtudományok fejlődési tendenciáinak, és nem járulnak hozzá egy kutatóegyetemtől elvárható
mértékben a társadalom megfelelő szektorai (pl. oktatásügy) által igényelt szakértelem megújításához.
Az ELTE – és annak kari egységeként a PPK sem – az előző akkreditációt követően, 2011-ben nem
nyújtotta be a plénumhatározatban kért intézkedési tervet a MAB-hoz, azonban – az önértékelés szerint –
a 2011–14 közötti időszakban végzett fejlesztések során a kar figyelembe vette a 2010/9/V. sz. MAB
határozatban több terület erősítésére is vonatkozó ajánlásokat. Ezekre reflektálnak is az önértékelésben, és
többnyire pozitív változásokról számolnak be, az adatok és a helyszíni látogatás tapasztalatai azonban nem
minden esetben támasztják alá a kedvező képet, illetve a fejlődés mértékét.
Az előző akkreditációs határozatban az általában tapasztalható jó színvonal, igényesség és minőség
elismerése mellett a MAB negatívumként észrevételezte a kar nagyfokú heterogenitását, az átlag mögött
meghúzódó jelentős egyenetlenségeket. Adatokkal támasztották alá a pszichológia és a pedagógia területén
dolgozó oktatók tudományos teljesítményei közötti jelentős különbségeket, továbbá a kar két doktori
iskolájának indikátorai közötti igen jelentős eltéréseket. Amíg a pszichológia több területén is nemzetközi
szinten kiemelkedő eredményeket produkál, a pedagógia tudományos eredményei országosan sem
kimagaslóak. Az ajánlás a teljesítmények felfele való nivellálásának egyik eszközeként a karon belüli
erőteljesebb együttműködést jelölte meg, amire az önértékelés szerint sor is került. Valóban megjelölnek
számos olyan projektet, amelyben a két legnagyobb intézet munkatársai egyaránt részt vettek, ezek
azonban inkább fejlesztési (TÁMOP) programok, nem pedig valódi tudományos, jelentős közös
publikációkban is testet öltő együttműködések voltak. A pszichológia egyes területeinek módszertani
erősségei, empirikus kutatási orientációja, nemzetközi pozíciói, fejlettebb publikációs stratégiája nem
gyakorolt megfigyelhető hatást a pedagógia terén dolgozó kutatók produktivitására, tudományos
munkájának minőségére. Hasonlóképpen nem csökkent, inkább nőtt a két doktori iskola minősége közötti
különbség. Bár az utóbbi években – elsősorban az ODT adatbázis révén mind transzparensebbé váló
doktori képzésnek köszönhetően, és a MAB ismételt sürgetésére – a Neveléstudományi Doktori Iskola
munkájában is megfigyelhető némi pozitív változás, a pszichológia sokkal gyorsabb fejlődése miatt a
különbség nem csökkent.
Az önértékelésben beszámolnak a kar egységei közötti oktatási együttműködés fejlődéséről, melynek
terepe a tanárképzés mellett több alap- és mesterszak is lehet. Megfigyelhető bizonyos elmozdulás a MAB
jelentésben hiányolt doktori iskolák közötti együttműködésben is, de a közoktatáshoz közvetlenül
kapcsolódó, annak fejlesztését tudományosan megalapozó empirikus kutatási témák még mindkét doktori
iskolában alulreprezentáltak.
A tanárképzés koordinációjával kapcsolatos korábbi MAB észrevételek az osztatlan tanárképzés
visszaállításával nagyrészt elévültek. Az új koordinációs szervezet (Tanárképző Központ – TKK)
minőségéről – a működésére vonatkozó, hosszabb időszakot átfogó információk hiányában – még nem
lehet reális véleményt kialakítani. A Tanárképző Központ vezetésben a PPK képviselője is részt vesz.
Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban – hivatkozva az idegen
nyelvű képzésekre – a kar kitérő választ adott, ugyanakkor az is igaz, hogy a hallgatók mind nagyobb
számban angol nyelvtudással érkeznek az egyetemre, és a nyelvtudás hiánya egyre kevésbé okoz képzési
(diplomaszerzési) problémákat.
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A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A PPK rendelkezik a jogszabályokban és az egyetemi SZMSZ-ben meghatározott dokumentumokkal. A
vezetési struktúrája megfelel a kar méretének és összetételének. Az előző akkreditáció óta a kar vezetése,
megújult, jelenlegi vezetői hasonlóan elődjeikhez, hangot adtak a minőséggel kapcsolatos elkötelezettségüknek. A dékán, a dékánhelyettesek, a Kari Tanács és annak bizottságai egyértelműen definiált
feladatokkal és hatáskörökkel rendelkeznek. A kar vezetésében, döntéshozatalában a pszichológia
képviselői meghatározó szerepet játszanak, ami összhangban van a szakterület tudományos és képzésbeli
súlyával. A helyzet megváltoztatása csak a pedagógia jelentős mennyiségi, személyi és tudományos
potenciáljának minőségi fejlesztése után lehet indokolt. A mennyiségi arányok változását, több
pedagógiával foglalkozó oktató alkalmazását a tanárképzés kiteljesedése indokolhatja, a minőségi fejlődés
azonban további erőfeszítéséket igényel.
A kar négy fő szervezeti egységből áll, ezek mérete, tagoltsága és oktatói létszáma igen eltérő. A
legnagyobb a Pszichológiai Intézet, amelynek önmagában több további alegysége van, mint a másik
háromnak együttvéve (9 tanszék és 5 tanszéki szakcsoport). A második legnépesebb kari egység a 6
tanszékbe szerveződött Neveléstudományi Intézet. Mindkét nagy intézethez egy-egy doktori iskola
kapcsolódik. Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet nem tagolódik tanszékekre, hanem négy
szakcsoport alkotja; az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ pedig mindössze két
szakcsoportból áll. A Pszichológiai Intézet dominanciája megnyilvánul a kar vezetésében is; a karon
megalakulása óta a Pszichológiai Intézetből kerül ki a dékán, jellemzően ez az intézet adja a tudományos
-, míg a Neveléstudományi Intézet az oktatási dékánhelyettest. Megjegyezzük, hogy a pszichológia által
képviselt magasabb minőség még nem gyakorol kellő húzóerőt az összes többi területre.
Az ELTE három pedagógusképző karának (BGGYK, PPK, TÓK) munkáját a Pedagogikum Központ (PK)
koordinálja, köztük az osztott (Bologna-rendszerű) tanárképzést is, amelynek 2007-es elindulása óta a PPK
a felelőse. A PK működtetésben a kar – tudományos kapacitása, doktori iskolája és a tanárképzéshez való
hozzájárulása révén – kiemelkedő szerepet játszik. A Tanárképző Központ létrejöttével a PK mellett
megjelent egy párhuzamos szervezet, azonban mint a karok vezetői beszámoltak róla, a Pedagogikum
Központ funkciója megmaradt. A TKK csak az osztatlan tanárképzés koordinálásának feladatait veszi át,
a PK a többi területen továbbra is érdemi tevékenységet végez, vezető testületi ülésein a TKK főigazgatója
is részt vesz. A koordináció érdemi feladatait (a tag karok személyi fejlesztése, a doktori iskolákban folyó
közös munka, az Illyés Sándor Szakkollégiumban folyó tehetséggondozás, és a gyakorló intézményekkel
való együttműködés) a Szakmai Koordináló Testület látja el.
A Hallgatói Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően vesz részt a döntéshozatali folyamatokban, a 24 tagú Kari Tanács tagjainak egyharmada hallgató és doktorandusz képviselő. A HÖK elnöke
tagja a Vezetői Értekezletnek, az elnök munkáját egy gazdasági alelnök és öt bizottság (tanulmányi -,
szociális -, rendezvényszervező és kulturális -, kommunikációs -, külügyi bizottság) segíti.
A PPK egységei között számottevő az átoktatás. Az utóbbi öt évben a karon belül elsősorban a tanárképzésben a Neveléstudományi és a Pszichológiai Intézetek között erősödött az együttműködés, ami a
tanárképzésben a programok kidolgozása mellett az oktatási, oktatásirányítási feladatokra is kiterjed.
Ugyanakkor az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ is részt vesz a tanárképzésben egy
multikulturális szakterületi modul oktatásával, az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetnek pedig
a Pszichológiai Doktori Iskolában van egy önálló modulja.
Az ELTE egészét tekintve a PPK az egyetem összes karával együttműködik különféle képzésekben (pl. az
ÁJK oktatja a sportszervező alapszak ismeretanyagának 15%-kát), az egyetem valamennyi hallgatója
számára a PPK biztosítja a testnevelési kurzusokat, a tanárszakokon pedig a pedagógiai-pszichológiai
tárgyak oktatását. A graduális és posztgraduális képzéseiben a BGGYK és a TÓK is részt vesz.
A karnak jó kapcsolata van számos hazai intézménnyel; pl. a SZTE-el közösen dolgozták ki több szak
képzési és kimeneti követelményeit, kurzusok tartalmát; az SZTE-vel, a SE-el és a MOME-val közös
gyakorlati projekteket szerveznek a hallgatóknak. Együttműködési szerződést kötöttek a Sapientia
Szerzetesi Főiskolával és az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel a tanárképzési egyes tárgyainak
oktatására.
Oktatási intézményeken kívül a kar egyes egységeinek profiljához illeszkedő, elsősorban az érintett
területen gyakorlati tapasztalattal rendelkező (pl. iskolák, egészségügyi intézmények, Magyar Olimpiai
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Bizottság stb.) intézményekkel működnek együtt. A kutatások terén intenzív a PPK kapcsolata az MTA
releváns kutatóintézeteivel.
Kiemelkedő a kar oktatás terén kiépített nemzetközi kapcsolatrendszere. Intenzív és dinamikusan fejlődő
partneri kapcsolatot alakítottak ki az Erasmus és Erasmus+ programok keretében 18 ország 77
intézményével. Az Erasmus programok keretében intenzív kooperáció folyik, a kiutazó és a fogadott
hallgatók száma egyaránt folyamatosan növekszik. A képzési együttműködésekre az EU tematikus és
multilaterális hálózatokat támogató programjainak támogatásával kerül sor.
A kari C-SWOT analízis
A kar innovatív módon négy dimenzióban (oktatás, kutatás-kutatásfejlesztés, nemzetköziesítés,
forrásteremtés) készítette el C-SWOT analízisét. Fő korlátként mindegyik dimenzióban a forráshiányt
jelölték meg, ami nem kar-specifikus, ezek a problémák a teljes magyar felsőoktatást sújtják.
Az erősségek tételes megemlítése reális, azzal a kiegészítéssel, hogy azok inkább csak a kar egyes
oktatóira illetve egységeire jellemzőek, a felsorolt szempontok szerint a karon belül nagyok a különbségek.
Az analízisben nem szerepel az elért (kiemelkedő) eredmények értékelése (elismerése).
A gyengeségeket az oktatás terén reálisan ítélték meg, e tekintetben az infrastruktúra rossz állapotára
vonatkozó megállapítást érdemes külön is kiemelni. A kutatás területén az elemzésben nem említik a
kutatói teljesítmények egyenetlenségeit, ami pedig a MTMT adatok alapján szembetűnő. Csak
érintőlegesen esik szó a kutatás-menedzsment hiányosságairól, és az átfogó motivációs rendszer hiányára
sem térnek ki. A kutatás és a nemzetköziesítés gyengeségei között egyaránt megemlítendő lenne a jelentős
nemzetközi folyóiratokban való publikálás egyenetlensége, számos vezető oktatónak nincs figyelemre
méltó folyóiratcikke.
A lehetőségek és a veszélyek felmérése elfogadható. A lehetőségek hosszú listája is jelzi, hogy a kar
vezetése tudatában van a jelenlegi hiányosságoknak és a fejlesztés további perspektíváinak. Ugyanakkor
forrásteremtés lehetőségeinek elemzésében szinte teljesen figyelmen kívül hagyják az EU-s pályázati
lehetőségeket (pl. H2020), és általában a nemzetközi tudományos együttműködést.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A PPK képzési szerkezete lefedi a három fő diszciplína által kínált lehetőségeket, mind az alapképzés,
mind pedig a mesterképzés terén. Öt alapszakot és öt mesterszakot oktatnak, a szakokból néhányat (5) a
nappali képzés mellett részidejű képzésben is indítanak. Az alapképzésben egy szakon (pszichológia), a
mesterképzésben kettőn (interkulturális pszichológia és pedagógia, pszichológia) angol nyelven is folyik
képzés. A szakirányú továbbképzési szakok rendszere változatos, a karnak összesen 14 szakirányú
továbbképzés meghirdetésére van engedélye. A tanárképzés keretében a PPK gondoskodik a pedagógiai és
pszichológiai tárgyak oktatásáról, néhány tanárszak (kifutó, osztott képzés) szakterületi moduljáért is
felelős.
Miként az ELTE általában, úgy a PPK is kimagasló mértékben vonzza a felvételiző hallgatókat, a felvettek
létszáma kevésbé ingadozik, mint a megfelelő országos mutatók. Mindemellett a 2010-es hallgatói
létszámok 2014-re – kisebb ingadozásokkal – csökkentek; az aktív hallgatókat tekintve az első évfolyamra
belépők száma 1779 főről 1264 főre, a hallgatói összlétszám 3717 főről 3094 főre esett vissza. Ezen belül
a részidejű képzés hallgatóinak és a passzív hallgatóknak az aránya is csökkent néhány százalékkal (6% /
8%). Az egyes szakok között az aktív hallgatók számát tekintve jelentős különbségek vannak. Figyelemre
méltó az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók számának a dinamikus emelkedése. Az
alapképzésből a mesterképzésre továbblépő hallgatók aránya magas.
A lemorzsolódás kari szinten 12% alatti mértéke általában nem ad okot aggodalomra, viszont az
andragógia (15,9%) és a pedagógia (25,2%) képzések államilag finanszírozott hallgatóinak magas
lemorzsolódási aránya felveti a felvételi követelmények újragondolásának szükségességét.
A tehetséggondozás és a PhD tanulmányokra való felkészítés tekintetében a két fő diszciplína között

64

ELTE – PPK akkreditációs jelentés
jelentős különbségek vannak. Az utóbbi években csaknem kétszeresére emelkedett a pszichológia
ösztöndíjas doktori hallgatók száma a pedagógiához képest, ami annak indikátora is lehet, hogy a
pszichológia mesterképzés eredményesebben készíti fel hallgatóit a doktori tanulmányokra, mint a
pedagógia és az andragógia.
A Pszichológiai Doktori Iskola fejlődése dinamikusan követi a nemzetközi tudományos trendeket.
Változatos képzési programjai lehetővé teszik, hogy a hallgatók több kurrens kutatási területen szerezzenek
fokozatot.
A Neveléstudományi Doktori Iskola képzési programjai kevés területen kínálnak kiemelkedő, a
neveléstörténeti a nemzetközi tudományos normáknak megfelelő empirikus kutatási lehetőséget, bár az e
területen fokozatot szerzett fiatal kutatók iránti igény nincs arányban az itt folyó műhelymunka
minőségével. Ugyanakkor a képzési kínálatban alulreprezentáltak az oktatási rendszer fejlesztését
tudományosan megalapozó empirikus kutatások. A DI korábban igen magas számban vett fel hallgatókat,
és adott ki fokozatokat. Az önértékelő jelentésben (és az ODT adatbázisban) szereplő adatok alapján 2000
óta 654 hallgatót vett fel, és 320 fokozatott adott ki. A doktori iskola tudományos potenciálja, oktatóinak
eredményei, publikációi nem indokoltak ilyen léptékű képzést, fokozatadást. Az előző 15 év átlagához (40
feletti) viszonyítva a 2014-ben felvett 25 hallgató jelezheti azt is, hogy a DI az utóbbi időben nagyobb
figyelmet fordít a minőségi szempontokra, a korábbi mennyiségi dömping helyett elmozdulás történt a
minőségi szemlélet irányába. Ugyanakkor a DI 145 oktatója és 83 témakiírója még mindig túl soknak
tekinthető, különösen, ha az oktatók tudománymetriai adatai is mérlegelésre kerülnek. A DI oktatói között
a belső, a Neveléstudományi Intézetben főállással rendelkező oktatók aránya alacsony, nem látszik
indokoltnak, és minőségi aggályokat vet fel az egyetemen kívüli oktatók, témavezetők ilyen mértékű
bevonása a képzésbe.
A látogatás során a hallgatókkal való megbeszélésen többnyire pozitív kép alakult ki a karon folyó
oktatómunkáról, azonban egyes területeken a képzéseket nem tarják eléggé gyakorlatiasnak, és keveslik a
kiscsoportos órák számát. Az Illyés Gyula Szakkollégiumnak és a karon működő tudományos
diákköröknek köszönhetően is az OTDK pályamunkát készítő hallgatók száma dinamikusan emelkedik,
az országos konferenciákon bemutatott dolgozatok aránya magas, a pedagógia és pszichológia területén a
helyezettek száma is figyelemre méltó.
Végzettek elhelyezkedése
Az egyetemen működő pályakövetési rendszer alapján részletes képet lehet alkotni a végzettek munkába
állásáról, az elhelyezkedés fő irányairól. A karon végzettek elhelyezkedési arányai többnyire jók, amiben
számos tényező szerepet játszik. Egyrészt a fővárosban általában nagyobb a diplomás munkavállalók iránti
kereslet. Másrészt a PPK képzési profilja is olyan, hogy az itt szerzett képzettségek iránt jelentős kereslet
mutatkozik, továbbá az andragógusi, pedagógusi, pszichológusi szakmai tudás több területre is jól
konvertálható. Sok végzett hallgató talál munkát a közszférában. A jó elhelyezkedési adatokban
kétségkívül szerepet játszik a képzés minősége is, és végül az egyetem jó hírneve, amely általában is
megemeli az itt szerzett diplomák értékét.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A PPK önértékelő jelentése szerint a kutatási aktivitás követi a nemzetközi trendeket, azonban a
publikációs teljesítményeket szűkszavúan tárgyalja. Megemlít néhány pozitív tendenciát és kiemelkedő
eredményt, ugyanakkor nem tesz említést a jó átlagos színvonal által elfedett belső egyenetlenségekről,
fejlesztendő területekről. A pótlólag elkészített részletes MTMT adatok alapján összeállított táblázatok
feltárják a karon belüli jelentős különbségeket, az egyes tudományterületekhez köthető kiemelkedő, vagy
feltűnően gyenge mutatókat. A MTMT adatok egyes oktatók esetében vagy a munkásság szerény hatását,
vagy a hivatkozások alacsony feltöltöttségét jelzik (pl. egyetemi tanár esetében 3-as Hirsch index).
Bármelyik eset áll is fenn, további tennivalókat jelez.
Kari eredményként említik, hogy egyes oktatók 100 feletti összesített impakt faktorral és 20 feletti Hirsch
indexszel rendelkeznek, azonban a tudománymetriai adatok fényében ez csak a pszichológia és az
egészségfejlesztés/ sporttudomány néhány területének kutatóiról, kutatási témáiról mondható el. A
neveléstudomány oktatói és kutató messze nem érik el az említett színvonalat.
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A pszichológia egyes kutatási területei dinamikusan fejlődnek, több a valóban kiemelkedő kutató, akiknek
széles nemzetközi kapcsolatrendszerük van, amit jelez a közös kutatási programokban való részvétel és
dokumentálják a külföldi társzerzős publikációik. Az empirikus területek kutatóinak publikációs stratégiája
többnyire megfelel a nemzetközi trendnek, mely szerint az eredmények közzétételének fő formája a
(lehetőség szerint magas impakt faktorral rendelkező) folyóirat-cikk. Mindemellett érdemes a
pszichológiai kutatásokkal kapcsolatban is megemlíteni, hogy azok között alulreprezentáltak az iskolához,
tanárképzéshez köthető területek, bár pozitív irányú változások az utóbbi időben itt is megfigyelhetőek. A
Pszichológia Doktori Iskola törzstagjai rangos nemzetközi publikációkkal rendelkeznek, a témavezetők a
legtöbb területen fontos kutatási programokba vonják be hallgatóikat, az igényes munkát a közös
publikációk is dokumentálják.
A neveléstudományi kutatások terén erős a pedagógiatörténeti terület, produktivitását tekintve magasan
kiemelkedik a neveléstudomány többi kutatási témája közül, de a pszichológia eredményeihez viszonyítva
inkább csak közepes szintűnek tekinthető. A pedagógiatörténeti kutatások nemzetközi kapcsolatrendszere
nagyrészt a német nyelvterülethez köthető, így túlnyomórészt német nyelvűek a jelentősebb külföldi
publikációk is. Ez részben magyarázható a szakterület sajátosságaival, de érdemes megjegyezni, hogy a
nemzetközi trendek szerint itt is az angol nyelvű folyóirat-publikáció válik meghatározóvá. A történeti
kutatásoknak is megvannak a maguk vezető nemzetközi folyóiratai, amelyekben az eredményeket
publikálni lehetne. A Neveléstudományi Intézet más területeken nem tud nemzetközi kontextusban is
figyelemre méltóként értékelhető eredményeket felmutatni. A tanárképzésben játszott meghatározó
szerepe miatt különösképpen nagy hiányosságnak tekinthető a tanításhoz és iskolai tanuláshoz köthető
kutatások és publikációk hiánya. Hasonlóképpen nem köthető jelentős kutatómunka és publikációs
tevékenység a felnőttképzés terén dolgozó oktatókhoz sem. Nincs kellő súlya a doktori iskolában a
tantárgy-pedagógiai (szakmódszertani) jellegű kutatásoknak és az ezzel szorosan összefüggő, a tanári
munkában nagy szerepet játszó szaktárgy-tanítási tudás (pedagogical content knowledge) kutatásának.
Ugyancsak nem látszik még a kutatási témákban és a disszertációk tartalmában az sem, hogy a DI két
másik kar (TÓK, BGGYK) munkájának tudományos megalapozásában, oktatói utánpótlásának
fejlesztésében is szerepet vállal.
A tanuló társadalmak megjelenésével, a tudásgazdaságok kialakulásával egyre jelentősebb szerephez
jutnak az ezek fejlődését kutatásaikkal megalapozó empirikus neveléstudományok. Egyrészt a közoktatás
hatékonyságának javítása, a társadalmi különbségek mérséklése, a leszakadó társadalmi rétegek
gyermekeinek iskolázás révén való integrálása, másrészt a felnőttkori, egész életet átfogó tanulás kutatási
feladatok sokaságát veti fel, melynek révén az ilyen problémákkal foglalkozó neveléstudományok a fejlett
országok legdinamikusabban változó kutatási területei lettek. Ennek fényében nem megnyugtatóak az
említett mennyiségi arányok, amiből következik az is, hogy a Neveléstudományi Intézet oktatóink kutatási
spektrumából számos fontos terület hiányzik. Különösen aggasztó, hogy a mennyiségi arányok mellett
komoly minőségi problémák is vannak a karon folyó neveléstudományi kutatásokkal. Az intézet egészét
tekintve – a Neveléstudományi Doktori Iskolát is beleértve – alatta marad a kutatóegyetemi szinten
elvárható tudományos kutatási aktivitástól és nemzetközi publikációs tevékenységtől.
A PPK kutatási-fejlesztés pályázati tevékenysége jól szervezett, ehhez önálló pályázati információs
rendszert működtet. Jelentős forrásokhoz jutott a TÁMOP keretében, emellett a kar oktatói az OTKA
pályázatokban is sikeresek. Kiemelendő a vizsgált időszakban elnyert pályázatok száma (46 db.). A 2010
és 2013 közötti négy évben (a 2014-es év kimutatásai még nem voltak teljes körűek) az elnyert pályázatok
száma és értéke 2013-ban folyamatosan nőtt (2010: 4 pályázat, bevétel: ~570 eFt; 2013: 8 pályázat, bevétel
~750 000 eFt). A kar oktatói fontos szerepet vállalnak eredményeik szélesebb megismertetésében, a
tudományos ismeretterjesztésben is. Ez a célt szolgálják a PPK által gondozott, vagy a kar oktatóinak
meghatározó közreműködésével szerkesztett folyóiratok is, amelyek fontos szerepet játszhatnak az
eredmények disszeminációjában, ami azért is jelentős, mert a kar tudományos eredményeinek fogyasztói
közé tartozik a százezernél is nagyobb létszámú pedagógus-társadalom. Ugyanakkor nem szerencsés az a
tendencia, mely szerint a kar egyes egységeinek a fő publikációs fórumává a kari kiadványok váltak.

2.3. Gazdálkodás
A kar gazdálkodására rányomja bélyegét az egész felsőoktatást is sújtó folyamatosan csökkenő
finanszírozás, elvonás, zárolás. Nem csak a források effektív csökkenése – a támogatások a 2010. évi
575 054 392 Ft-ról 2013-ra 444 882 068 Ft-ra estek vissza, majd 2014-ben 528 494 579 Ft-ra emelkedtek –
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hanem a bizonytalanság is tervezési és gazdálkodási nehézségeket okoz. A kieső állami támogatást
nagyrészt a saját bevételek – amelyekből a vizsgált időszakban 1 025 247 eFt pályázati tevékenységből
folyt be – közel 25%-os növekedése kompenzálta, így a kar gazdálkodása az említett feltételek között
kiegyensúlyozottnak tekinthető. A kar a bevételek révén szerény mértékben növekvő forrásokat az oktatói
létszám bővítésére és az előlépések finanszírozására fordította. A pályázatok a kar kutatási
infrastruktúrájának karbantartását és fejlesztését segítették, ezen a téren a legjelentősebb eredmény három
új kutatási laboratórium létrehozása volt.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A PPK minőségstratégiájának meghatározó irányát a 2012-ben indított minőségfejlesztési projekt
eredményei jelölik ki. A kar vezetése 2013-ban a Minőségügyi Szándéknyilatkozat elfogadásával fejezte ki
elköteleződését a tanítás-tanulás minőségének fejlesztése, támogatása mellett. A minőségbiztosítás
formális szervezete a kari Minőségbiztosítási Bizottság. A projekt keretében megalakult Koordinációs
Csoport (KOCS) megkezdte egy szakmai közösség kiépítését, melyben oktatók, hallgatók és segítő
munkatársak a kar jelenlegi helyzetének feltárását követően javaslatot tehetnek a közeljövő fejlesztési
folyamataira. A projekt megvalósítása során a KOCS és a kari Minőségbiztosítási Bizottság szoros szakmai
együttműködésben dolgozik. A fejlesztés még folyamatban van, így az eredmények kari/ intézményi
gyakorlatban való hasznosulásának mértéke jelen fázisban még nem ítélhető meg. A projekt gazdag
szakmai anyaga a kari honlapon hozzáférhető.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok indításának és az egyetemi stratégia összhangjának megteremtése kapcsán az
önértékelés a minőséggel kapcsolatos elkötelezettséget és a reflektív minőségszemlélet fontosságát
hangsúlyozza. A tanulási kimenet tekintetében a karon általánossá vált a tárgyi tudással és megértéssel, a
készségekkel és képességekkel, illetve az attitűdökkel leírható, kompetenciaalapú megközelítés hármas
tagolása, amit negyedik elemként a tanulással és a munkával kapcsolatos önállóság szempontjával
egészítettek ki. A hallgatói előmenetel nyomon követése rendszeres, de nem tervszerűen történik. A
tanulmányokban való előrehaladásnak és teljesítménynek figyelemmel kísérése terén az értékelési
eljárások diverzifikálása jellemző. A programok felülvizsgálata gyakori, ugyanakkor formális eljárások
kialakítására nem került sor. Mindamellett a szakfelelősök beszámolói alapján a felmérések eredményei és
az informális visszajelzések hasznosulnak a tantárgyfejlesztésekben. A képzésekről kari szinten még nem
készült munkaerő-piaci felmérés (DPR). Az OMHV eredményeket és a hallgatói képviselet visszajelzéseit
indokolt esetben figyelembe veszik a tantervek és kurzusok átalakításánál.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókat a felvételi tájékoztatástól kezdődően folyamatosan informálják a tanulmányaikkal
kapcsolatos tudnivalókról, a tanulmányi kötelezettségeikről a Pedagogikum Központ honlapján
tájékozódhatnak. Megjegyzendő, hogy a szabályzatok angol nyelvű változatának hiánya miatt nem
problémamentes a külföldi hallgatók tájékoztatása/tájékozódása. A PPK megközelítése szerint a tanulási
folyamat komplexitásának megragadása érdekében jellemző az egyszerre többféle értékelési eszköz,
módszer használata, a tantárgyak mindössze felében meghatározó elem a vizsgajegy, ill. a gyakorlati jegy.
A képzések jelentős részében az egyéni (többdimenziós) és a csoportmunkával összefüggő értékelést is
alkalmaznak. A hallgatói előmenetel nyomon követése rendszeres, de nem tervszerűen történik. A
hallgatók előrehaladásának, teljesítményüknek figyelemmel kísérését hallgatói önértékeléssel is segítik. A
hallgatói panaszkezelési eljárásokban a kar a HKR rendelkezései szerint jár el.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az önértékelésben említést tesznek az emberi erőforrás tervezéséről, az oktatók pályára kerülését,
fokozatszerzését illetően a rendszer működik. Kifejezetten a kutatói, tudományos teljesítmények
rendszeres értékélésére alkalmas egységes rendszer a karon nem működik, és a kiemelkedő teljesítmények
elismerésének a rendszere sincs kidolgozva. Meg kell jegyezni, hogy a nemzetközi és hazai publikációs
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adatbázisok (Web of Science, Scopus, MTMT) lehetővé tennék a tudományos teljesítmények naprakész
követését és az adatokra épülő rendszeres értékelést.
Az alábbi táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.
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Az oktatók életkori összetétele kiegyenlített, kismértékben inkább a fiatalabb korosztály felé tolódik el,
ami a jövő szempontjából ígéretes. Pozitívumként említendő, hogy a tudatos fejlesztésnek köszönhetően
az előző akkreditáció óta a karon jelentősen nőtt a fokozattal rendelkező középgeneráció aránya, és
általában a személyi állomány jelentősen fiatalodott. A kar figyelmet fordít arra, hogy a fiatal oktatókat
didaktikai téren is felkészítsék az egyetemi oktatómunkára. Ugyanakkor nem látszik indokoltnak, hogy az
adjunktusok közel fele a 40 év feletti korcsoporthoz tartozik.
Az önértékelés adatai szerint a 132 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók-kutatók 65,6%-a (86 fő)
minősített, közülük 4 fő az MTA doktora, 7 fő CSc, 75 fő PhD fokozattal bír. Bár a minősítettek aránya
viszonylag magas, azonban közülük mindösszesen 4,7% az MTA doktora, a személyi állományban
akadémikus nincs. A kvalifikált oktatók munkakör szerinti megoszlása: a 10 egyetemi tanárból 4 fő DSc,
6 fő CSc/PhD; a 24 fő egyetemi docens mindegyike CSc/PhD.
Kérdéseket vet fel az adjunktusok magas aránya (54,7% (47 fő), valamint a nyolc fő 40 év feletti
tanársegéd pályán való előrehaladása, ami – a tudományos teljesítmények korábban már említett
egyenetlensége mellett – arra utalhat, hogy a publikációs elvárások alulteljesítésének nincsenek
következményei. Nagyobb figyelmet kellene fordítani a kevésbé produktív, az előrelépés feltételeit (pl. a
habilitáció) nem teljesítő oktatók más munkakörbe történő irányítási rendszerének kialakítására.
A kari HÖK az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) népszerűsítésében kiemelt szerepet
vállal. A felmérések eredményeit rendszeresen elemzik, arról azonban nincs információ, hogy az
eredményeket a vezetés figyelembe veszi-e az oktatók értékelésénél. A külföldi hallgatókra való tekintettel
az OMHV kérdőívek angol nyelvű elérhetőségére és kitölthetőségére is szükség lenne.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Tanulmányi ügyekben a Tanulmányi Információs és Felvételi Irodában kaphatnak felvilágosítást a
hallgatók. A karon Életvezetési Diáktanácsadó működik, a tanácsadásban a HÖK Tanulmányi Bizottsága
is szerepet vállal. A kari gyakorlatban a tanulmányi előrehaladás segítése a tanulás fejlesztését helyezi a
középpontba. A nyelvtudás fejlesztését angol nyelvű kurzusok meghirdetésével biztosítják, számos angolul
is elérhető a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók számára. A hallgatók kiemelték az oktatókkal
való jó viszonyt, segítőkészségét, egyes oktatók kiemelkedő tudományos eredményességét. Néhány
pszichológus hallgató pozitívumnak ítélte a tudományos munkába való bekapcsolódás lehetőségét, a
sportszervezés szakon tanulók pedig a nemzeti és nemzetközi szervezetek munkájának megismerését. A
tehetséggondozást az Illyés Sándor Szakkollégium segíti, amelyet a PPK a Pedagogikum Központ
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keretében a BGGYK és a TÓK karokkal közösen tartanak fenn.

A hallgatói szolgáltatások körét a HÖK alakítja ki és felügyeli. A karon Életvezetési Diáktanácsadó
működik, munkájában a HÖK Tanulmányi Bizottsága is szerepet vállal. Az elmúlt három év során a kar
esélyegyenlőség teremtési törekvései számos látványos eredményt hoztak (akadálymentesítések,
eszközbeszerzések, tanulástámogatás). Az elérhető sportolási, rekreációs, egészségmegőrzőegészségfejlesztő lehetőségek összefogása és a kínálatteremtés az Egészségfejlesztési és Sporttudományi
Intézet feladata. Pozitívumként külön is kiemelték pezsgő közösségi és kulturális életet.
A két egységből felépülő könyvtár (PPK Könyvtár-77000 kötet, Pszichológia Intézet Könyvtár-14000 kötet)
két telephelyen működik. Az önértékelés során készült el a könyvtár 2014-2016-os ciklusra szóló
fejlesztési terve. A kar fizikai infrastruktúrája nem felel meg a modern egyetemi képzés minőségi
elvárásainak. Épületei elöregedettek, belső terei felújításra szorulnak. Nem minden esetben megfelelő az
előadótermek, szemináriumi helységek mérete, befogadóképessége és berendezése. Tanteremhiány miatt,
magas a késői, néha esti órák aránya, és komoly problémának tartják, hogy a kiválasztott tantárgyak
felvételét az oktatásszervezési nehézségek és a gyakori óraütközések nem mindig teszik lehetővé.
A sporttudományi képzésben részt vevő hallgatók számára komoly problémát jelent a gyakorlati helyek,
edzőtermek, sportpályák városon belüli szétszórtsága, megközelítésük napi több órás utazást is igényelhet.
A kar hallgatói általában a legfőbb hiányosságok között említették a mosdók állapotát és az elemi higiéniás
hiányosságokat. Az infrastruktúra tekintetében összességében elmondható, hogy sok területen szemmel
látható a forráshiány, a karbantartás elmaradása.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari polgárok tájékoztatásának elsődleges információs csatornája a honlap. A hallgatók tájékoztatást
segítik a PersPeKtíva, a GólyaPersPeKtíva, a Kazynfo kiadványok, és a 2014-es fejlesztésű UNI@HAND
ELTE PPK mobil alkalmazás is. A Hallgatóktól Hallgatóknak, és a Regisztrációs Hét rendezvényei az
elsőévesek tájékoztatását segítik. A kar működését jellemző adatgyűjtés – részben az elindított
minőségfejlesztési projekt eredményeként – tudatossá vált. A mérések elsősorban az oktatói, hallgatói
illetve a szervezeti oldal teljesítményeinek méréseire terjednek ki.
A kar a hallgatói elégedettség mérésére a központilag kezdeményezett OMHV felméréseken túl kari
kezdeményezésként egyéb méréseket is végez. Ilyen például a tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos illetve
a HÖK működésével kapcsolatos elégedettségmérések. Az angol nyelvű képzésekkel kapcsolatos
vélemények gyűjtésére évfolyam felelősi rendszert működtetnek. Az elégedettségméréshez hasonlóan a
pályakövetési rendszer (DPR) mellett is indítottak további vizsgálatokat a végzettek elhelyezkedésének
feltárására.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A nyilvánosság biztosításának elsődleges eszköze a kari honlap, amelyek tanszéki és egyéb elágazásai
gazdag információtartalommal bírnak. A PPK egyetemi szintű programokban is részt vesz, ilyen például
az ELTEFeszt. A különböző ismeretterjesztő konferenciák, a Nyílt nap rendezvényei is a közérdeklődés
kiszolgálását segítik. A képzési programok iránt érdeklődők tájékoztatását a honlapról elérhető tanulmányi
honlap, a HÖK saját rendezvényei, a PályaKéPünk, és sok más kiadvány segíti.
Részben a közvélemény tájékoztatását szolgálják a kar folyóiratai is, amelyek egy részének inkább
ismeretterjesztő funkciója van, tudományos eredmények közzétételére kevésbé alkalmas. A korábban már
említett kari kiadványok (PersPeKtíva, GólyaPersPeKtíva, Kazynfo) a nyilvánosságot érintő
információkat is tartalmaznak.
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III. Javaslatok a kar további működésére
1. A kar általában megfelel az oktatás terén támasztható fontosabb elvárásoknak, ugyanakkor a
kutatási teljesítmények belső egyenetlenségei az oktatásra is kihatnak. Ezeknek a pozitív irányba
történő nivellálása már az előző MAB értékelés javaslatai között is szerepelt, és a jelenlegi helyzet
alapján a javaslatokat most meg kell ismételni.
2. Az oktatás terén mindenekelőtt az infrastruktúra további fejlesztése szükséges. Az önértékelésben
megemlített folyamatban levő munkálatok áttekintésére a látogatás során is lehetőség volt.
Mindamellett az oktatás tárgyi feltételei a hazai és nemzetközi versenyképesség egyik
legfontosabb elemét jelentik, amire a jelenleginél nagyobb gondot kell fordítani. Remélhetőleg
erre a felsőoktatás finanszírozásának javulása is lehetőséget fog adni.
3. A kar nevét is adó két tudományág között továbbra is jelentős különbségek vannak az előző MAB
értékelés óta is sokat fejlődött pszichológia javára. A pszichológia felzárkózott a nemzetközi
mezőnyhöz, ugyanakkor az egyes kutatási területek nemzetközi beágyazottságát és produktivitását
illetően a pszichológián belül is vannak különbségek. A közoktatás, tanárképzés szempontjából
releváns, alulreprezentált kutatási témák kiegyenlítése nem csak a PPK belső érdeke, hanem az
egyetem szélesebb körű külső hatását tekintve is fontos.
4. A neveléstudományhoz tartozó egységek és oktatók kevésbé ágyazódtak be a nemzetközi
tudományos folyamatokba. A vizsgált témák spektruma nem elég tág és sok fontos területen nem
folyik érdemi kutatómunka. Ez szintén nem csak kari minőségi probléma, hanem – mivel az
egyetem kimagasló arányban részesedik a magyarországi tanárképzésből – a pedagógusképzés
országos helyzete szempontjából is nagy jelentősége van annak, hogy milyen tudományos
alapokra épül a képzés. A spontán folyamotok révén a jelenleg meghatározó területek kutatásai
nagyrészt újratermelődnek, az arányok megváltoztatásához tudatos beavatkozásokra, esetleg
célzott külső támogatásra van szükség.
5. A Neveléstudományi Doktori Iskolában javasoljuk az egyetemen belüli és kívüli oktatók arányának
a belső oktatók javára történő megváltoztatását, valamint a témakiírás és témavezetés
engedélyezésére egy szigorúbb kritériumrendszer kidolgozását (pl. tudományos pályázati háttér,
nemzetközi tapasztalat, nemzetközi publikációk megjelenése a témavezetőkkel szembeni
elvárások között). A hat képzési program megfelel a kar illetve az egyetem jelenlegi képzési
potenciáljának, ugyanakkor a karnak a tanárképzésben vállalt kiemelkedő szerepe indokolttá teszi
a közoktatás és a tanárképzés fejlesztését támogató empirikus kutatási irányok bővítését. Szükség
lenne arra, hogy a PhD fokozatot szerzők között nagyobb arányban legyenek a modern
neveléstudomány meghatározó irányaiba bekapcsolódni képes fiatal kutatók. Erre sor kerülhetne
DI oktatói hátterének tervszerű átalakításával, a hiányzó területeken kiemelkedő eredményekkel
rendelkező hazai és külföldi kutatók bevonásával.
6. A PPK 2015–2017 időszakra megfogalmazott stratégiai céljai jól jelölik ki a szükséges fejlesztési
irányokat. Ezt azzal érdemes kiegészíteni, hogy ezek differenciált megvalósítása szükséges,
kiemelten nagyobb figyelmet fordítva azokra az egységekre, területekre, amelyek lemaradtak a
célokban megfogalmazott követelményektől.
7. Az egyetemen vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött. A fejlesztési munka elindul. Az
MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon
felhalmozott, gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a
kar az elindult fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be,
javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását
követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének
hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által
elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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A TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karát a MAB karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg53:
o Egy vagy több képzési területen54 (ténylegesen 1), több, a képzési programban rögzített szakmailag
összetartozó képzési 55 , oktatási és tudományos kutatási tevékenység feladatait látja el. Emellett
szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
70 fő. )
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(70 főből 40 fő; 57,1%), a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak.
o Nem teljesül az a jogszabályi elvárás, hogy egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos
fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem
haladja meg a 35 főt, összesen 35,3 fő56.
o Nem teljesül, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három
az egyetem doktori iskolájának a törzstagja56.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette
54 A vonatkozó képzési területek felsorolása: pedagógusképzés
55 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
56
Az Nftv. 2015 szeptember 1-jén hatályba lépett módosításával a jelen előírás hatályon kívül került, ezért a MAB ezt a nem
teljesülő feltételt az akkreditációs minősítés megállapításánál figyelmen kívül hagyta.
53
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Tanító- és Óvóképző Kar a Budapesti Tanítóképző Főiskolának az ELTE-el történt integrációja (2000)
óta az egyetem kari egysége, az ezen időszak alatt végbement pozitív változásoknak köszönhetően jelenleg
a karon a csecsemőkortól a hatodik iskolaévig tartó nevelésre, oktatásra felkészítő pedagógusképzést
folytat. A TÓK képzési szerkezete a kialakított új rendszer keretében (Pedagogikum Központ) letisztult,
több korábban oktatott szak a karon megszűnt, illetve új képzést indítottak.
Az előző akkreditációs határozat javaslatain alapuló alábbi kari intézkedések hatására néhány esetben már
érzékelhető javulás figyelhető meg:
 Nagy hangsúlyt helyeztek a kutatási tevékenység koordinálatlanságának megszüntetésére, a képzésekhez kapcsolódó kutatási területek közel azonos súlyának kialakítására. Ennek érdekében létrehozták a Kisgyermek-Nevelési Kutatóközpontot és a Módszertani Laboratóriumot, valamint elindították, az intézményben folyó kutatások publikációs fórumának szánt periodikát. A kutatási
tevékenységből eredő nemzetközi együttműködések száma is jelentősen növekedett. Ugyanakkor
a kiépülő kutatási infrastruktúrának és a bővülő nemzetközi kapcsolatrendszernek még nincs meg
a rangos nemzetközi publikációkkal is dokumentálható eredménye. A kari folyóirat hatása is kétirányú lehet. Egyrészt hatékonyan segítheti a kar kutatási eredményeinek disszeminációját, másrészt kényelmes utat nyithat a közlemények gyors megjelentetéséhez, és elterelheti a figyelmet a
keményebb követelményeket támasztó nemzetközi folyóiratokban való publikálás szükségességéről.
 Az oktatói korfával kapcsolatos ajánlásra történő reagálás eredményes volt, több fiatal oktató és
kutató alkalmazására került sor. Többségük már tudományos fokozattal rendelkezik, vagy élve a
kari lehetőségekkel, az eredményei megközelítik a fokozat megszerzéséhez szükséges szintet.
 Fokozatosan javul a hallgatók bevonása a minőségértékelő véleménynyilvánításba. A Diplomás
Pályakövetési Rendszer vonatkozásában is sikerült részleges eredményt elérni, azonban a DPR
adatbázis bővítetése ellenére az adatszolgáltatás terén még nem történt érdemi változás.
 Annak ellenére, hogy a külső körülmények továbbra is negatív hatással voltak a kar pénzügyi
helyzetére, a kar gazdálkodása javult, innovatív oktatásszervezési folyamatokkal, valamint a létszámstoppal sikerült a költségeket csökkenteni.
 Részleges eredményeket ért el a kar – főként a tájékoztatás javításával – a záróvizsgát tett hallgatók
esetében a nyelvvizsgahiány csökkentésében, valamint a mintatantervi túllépésében.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A karon létrehozott, magasabb jogszabályok által előírt testületek az egyetemi és kari szabályokban
rögzített eljárásrend szerint, a funkciójuknak megfelelően működnek, működési rendjük (SZMSZ)
összhangban van az egyetemi szabályzattal. A kar vezetője a dékán, akinek a munkáját két (oktatási -,
tudományos és nemzetközi -) dékánhelyettes segíti, a felelős vezető-döntéshozó testülete a Kari Tanács. Az
oktató- és a kutatómunkát közvetlenül végző szervezeti egységek a tanszékek, a szakszerkezetet, illetve a
tanító- és az óvóképzés széles tartalmi (11 műveltségterület) spektrumát tekintve a tanszéki rendszer
alkalmazásával a feladatok szakszerű ellátása jobban biztosítható.
A Kari Tanács tagjai legalább egynegyed részben a hallgatók képviselőiből kerülnek ki. A kari Hallgatói
Önkormányzat (HÖK) részvétele a döntés-előkészítő és a döntéshozó folyamatokban biztosított, mindkét
fél számára eredményes. Az elnök munkáját egy alelnök (gazdasági) és szakterületenként felállított négy
bizottság (tanulmányi -, rendezvényszervező és kulturális -, kommunikációs -, külügyi bizottság) segíti. A
bizottságokon túlmenően a HÖK munkáját négy referens (kollégiumi -, sport-, tudományos -,
esélyegyenlőségi referens) támogatja. A HÖK a 2014. évi gólyatábori incidens ellenére a feladatát
megfelelően látja el.
Az egyetem döntéshozó testületeiben, döntés-előkészítő bizottságaiban a TÓK részvétele megfelelően
biztosított. A kar tagja a Pedagógiai és Pszichológiai Karral, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karral közösen létrehozott Pedagogikum Központnak, amely ellátja a három karnak a gazdálkodási,
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pénzügyi, üzemeltetési, továbbá oktatásszervezési, tanulmányi, adminisztratív és humánpolitikai feladatait,
emellett a szervezethez tartoznak a karhoz szakmailag kötődő, az ELTE által fenntartott
gyakorlóintézmények (Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola, ELTE Gyakorló Óvoda) is. A
helyszíni látogatáson elhangzott vélemények alapján a vizsgált időszakban folyamatos fejlődés volt
tapasztalható a szervezeti egység működésében. A karon működik a tehetségpontként regisztrált
Hagyományőrző Alapítvány.
A kar küldetésének tekinti „a változó társadalmi szükségleteknek megfelelő, minőségelvű pedagógusképzést”, stratégiája a küldetéséből levezethető. A stratégiai alapelvei szerint kidolgozott oktatási, kutatási
és minőségfejlesztési tervei, feladatai jól dokumentáltak. Határozott, reális jövőképet és célokat, ezeket
megvalósító cselekvéssorozatot fogalmaznak meg, melyek részben összhangban vannak a kar küldetésével,
de nem minden tekintetben segítik a tudományegyetemi, kutatóegyetemi környezethez való felzárkózás
folyamatát.
A TÓK tanszéki és karközi együttműködési kapcsolatokat egyaránt kialakított. A karon belüli kooperációkra (Természettudományi -, Testnevelés -, és a Neveléstudományi Tanszék részvételével) jellemzően
képzési vagy közoktatási innovációs-fejlesztő kutatási projektekben kerül sor. A karközi együttműködésekre jó példát jelent a Pedagógiai Pszichológiai Karon (PPK) folyó neveléstudományi
mesterképzés kisgyermekkori nevelés szakiránya, valamint a PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának
a kisgyermekkori nevelés modulja. Emellett társkarokkal közösen (PPK, BGGYK, BTK) több TÁMOP
projekt is folyik, illetve továbbképzésben együttműködnek az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános
Iskolával.
A hazai felsőoktatási intézmények közül a SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjával működnek együtt, „Az
Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” c. projekt pedig a Kaposvári Egyetem, a
Nyugat-magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az Szegedi Tudományegyetem JGYPK
részvételével folyik. A kar oktatói közül többen (8 fő) rendszeresen részt vesz más intézmények doktori
iskoláinak fokozatszerzési eljárásában. A TÓK profiljával összhangban az oktatók ismeretterjesztő, a
közoktatási illetve azok háttérintézményeiben módszertani előadásokat tartanak.
A kar együttműködési megállapodást kötött számos hazai szervezettel, intézménnyel, céggel (pl. Mérei
Ferenc Pedagógiai Intézet, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Országos Gyermek-egészségügyi Intézet,
Német Óvoda- és Iskolaegyesület, Fővárosi Állat- és Növénykert stb.). Olyan kapcsolatrendszert hozott
létre, amely erősíti a nemzetiségi -, a műveltségterületi - és a szakirányú továbbképzések minőségi hátterét.
Ezen együttműködések, valamint a kar nagyvárosi, központi helyzete a beiskolázást, a gyakorló
pedagógusok új módszerekkel történő megszólítását is segítik. A köznevelési intézményekkel kialakított
szakmai kapcsolatnak jelentős szerepe van a kar továbbképzési rendszerében, amelyben hangsúlyos
szerepe van a pedagógus szakvizsgának és a vezető óvodapedagógus képzésnek.
A kar nemzetközi kapcsolatai közül kiemelendők: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Universität
Passau (Németország), University of West Bohemia (Csehország), Pedagogische Hochschule Wien
(Ausztria), Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amatercunst (Hollandia), Újvidéki Egyetem,
Sellye János Egyetem stb.). 2010 és 2014 között számos európai országból több mint 30 vendégoktatót
fogadott, továbbá Japánból és Indiából is érkeztek oktatók-kutatók. Az Erasmus-mobilitás keretében
érkező és kiutazó hallgatók száma is nőtt az elmúlt periódusban, 2012-ben érték el a maximális értéket. A
kar az ERASMUS+ program mellett a Balassi Intézet által meghirdetett Minisztériumi Ösztöndíj nyertes
hallgatóit is fogadja. Nagy figyelmet fordítanak a határon túli magyar nyelvű tanító- óvodapedagógusképzést folytató társintézményekkel való együttműködésre. Dicsérendő oktatásszervezési gyakorlat, hogy
az ERASMUS ösztöndíjjal külföldön tanulók nem növelik a passzív hallgatói létszámot.
A kari C-SWOT analízis
Az önértékelés szerint a kar a stratégiaalkotási folyamatát a C-SWOT elemzésre alapozta. Az egy oldalt
alig meghaladó táblázatos megoldás korlátozza az egyes szempontok kifejtését, így az elemzés több pontja
elnagyolt. Az analízis kiterjedt a képzésfejlesztésre, az oktatók és hallgatók képzési, kutatási
teljesítményére, képzési és kutatási együttműködésekre, az infrastruktúra állapotára.
A képzésfejlesztés vonatkozásában a tanító- és óvodapedagógia szakos hallgatóknak a művészeti nevelés
mesterszintű képzés indítása reális lehetőség. Ugyanakkor a tervezett képzés befejeztével kapott
szakképzettség a tanító végzettségűek feladatait nem emeli ki 6-12 éves korcsoportba tartozó tanulók
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neveléséből, tanításából.
Az oktatók és a hallgatók elemzéséből hiányzik az oktatói kar gyenge nyelvtudása, ami nem csak a
nemzetköziesítést, hanem a hatékony oktatómunkát és a sikeres kutatói-publikációs aktivitást is korlátozza.
A kutatási tevékenység értékeléséből hiányoznak a tapasztalható gyengeségek, holott ennek e problémának
a kritikus elemzése nélkül nem lehet hatékony fejlesztési stratégiát kidolgozni. Az infrastruktúra
jellemzése (erősségek, gyengeségek, lehetőségek veszélyek) megfelel a látogatáson tapasztaltaknak.
Az egyetemi kar kritériumainak teljesítésére megfogalmazott igény csak hosszabb távon tűnik reálisnak,
eléréséhez a tudományos eredmények hatékonyabb, nemzetközi téren is megjelenő kommunikálása,
felsőoktatás új irányaihoz, módszereihez történő gyors adaptáció, a szakok mintatantervében idegen
nyelven történő tárgyak megjelentetése, a gyakorlati képzés formáinak további bővítése szükséges. A
lehetőségek megfogalmazása ambiciózus, a kutatóegyetemi keretek és a fővárosi lét valóban az országon
belüli kora gyermekkori tudáscentrum kiépítésére predesztinálja a kart, de ehhez hatékonyabban kellene
dolgozni az említett gyengeségek felszámolásán.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A kar a pedagógusképzési képzési területen alapképzési szinten három szakot oktat. A vizsgált időszakban
a hagyományos tanító és óvodapedagógus szakok képzéseit továbbfejlesztette, és tekintettel a növekvő
társadalmi igényre – a tudományos kutatásaira, valamint a célirányos pályázati eredményeire építve – a
képzési portfólióját a csecsemő-kisgyermeknevelő alapszakkal bővítette. Az alapképzési szakokat teljesés részidejű képzésben is indítják. Több éve oktatják a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzési
szakot, továbbá 15 szakirányú továbbképzésből választhatnak az érdeklődők. Utóbbiak közül fontos
megemlíteni a pedagógusjelölt hallgatók gyakorlati felkészítését biztosító gyakorlatvezető
óvodapedagógus, gyakorlatvezető tanító szakirányú továbbképzéseket.
A hallgatók összlétszáma 2010-es állapothoz képest némi ingadozás mellett 2014-re kismértékben
csökkent (2010: 2152 fő; 2014: 2018 fő). 95%-uk alapképzésben, a fennmaradó 5% felsőfokú szakképzésen,
illetve szakirányú továbbképzésen folytatja tanulmányait; az aktív hallgatók 71,4%-a teljes idejű, 28,6%-a
részidejű képzésben vesz részt.
A két hagyományos szakot tekintve az utóbbi években a tanító és az óvodapedagógus szakok
vonatkozásában súlypont átrendeződés történt, az óvodapedagógusok iránti igény folyamatosan nőtt, a
felvettek száma 2014-ben az óvodapedagógus szakon volt a legnagyobb. A szak népszerűségét jelzi, hogy
az országos jelentkezési rangsorban az óvodapedagógus szak a negyedik helyet foglalta el. A 2014. évi
felvételi eljárásban az alapszakra felvételt nyert 682 hallgató közül 48,8% (308 fő) óvodapedagógus,
25,8% (214 fő) tanító, 25,4% (160 fő) csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon kezdte meg tanulmányait.
Az alapképzéseken 2014-ben az aktív hallgatókat tekintve (ebben az évben a hallgatói jogviszonnyal
rendelkezők 8,7%-a volt passzív jogviszonyban) a hallgatók összlétszámának megoszlása: a tanító szak
510 fő (35,4%), óvodapedagógus szak 550 fő, (38,2%), a csecsemő- és kisgyermeknevelő 380 fő (26,4%).
A szerkezetben történt változás a kvalifikált oktatók számában, a módszertani eszközrendszerben is
változásokat, bővítéseket igényelt. Növelni kellett a gyakorlati színterek, illetve a gyakorlatvezető
óvodapedagógusok számát. Ez a feladat a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak bevezetése mellett
jelentősen lekötötte a kar kapacitását, ami az elmúlt évekre jellemző visszafogott gazdasági helyzetben
nagy erőfeszítést követelt; a két terület fejlesztései más területeken az erőforrások visszafogását tették
szükségessé.
A megnövekedett feladatok mellett valamennyi szak esetében dicsérendők az oktatóknak a képzések
tartalmi fejlesztésében elért eredményei. Az óvodapedagógus-képzés területén a specializációk számát
növelték az óvoda világában jól hasznosítható területekkel; ilyenek a nyelvi (angol, német, szerb), az
átmenti folyamatot elősegítő (bölcsőde-óvoda átmenet, óvoda-iskolai átmenet) specializációk.
A tanító szakon német és szerb nemzetiségi szakirányokat is indítanak, illetve valamennyi műveltségterületi képzésből (11) szabadon választhatnak a hallgatók; az utóbbi években az angol és a matematika
iránt volt legnagyobb az igény. A bőséges kínálatnak is köszönhető a szak iránti kiemelkedő kereslet, ami
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a képzésben résztvevők számában, a karon a szakra első helyen jelentkezők arányában (az ország 19
képzéshelyéhez viszonyítva 25%) is tükröződik. Országos viszonylatban az államilag támogatott helyeket
tekintve a bekerülési ponthatár 2014-ben a karon volt a legmagasabb; 339 pont, azonban még ez is messze
elmarad az „elit” szakokon megszokott szinttől. E tekintetben továbblépni csak országos összefogással, a
tanítói pálya vonzóbbá tételével lehetne.
A karon a csecsemő és kisgyermeknevelő szak iránti kereslet – figyelembe véve a rövid időszakra
visszatekintő képzési múltat – szintén markáns emelkedést mutat, az ország 11 (!) képzőhelye közül első
helyen a TÓK-ot megnevezők aránya közel 50%. A szakon a levelező tagozatra jelentkezők száma
meghaladja a nappali tagozatra jelentkezők számát.
Külön kiemelendő az oktatott szakok erőssége és szakmai igényessége a gyakorlati képzésben; az alkalmazott rendszer hosszú időszak fejlesztő munkájának az eredménye. E tekintetben az eredményesség egyik
mutatója is lehet, hogy a hallgatók a szabadidejük terhére, önkéntesen vállalnak ellentételezés nélküli,
segítő tevékenységet a gyerekek körében (táboroztatás, programszervezés).
A kar kezdeményezésére a pedagógusképzési alapszakokon végzettek a Pedagógiai és Pszichológiai Kar
neveléstudományi mesterképzésén tanulhatnak tovább, legtöbben a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon
végzettek élnek ezzel a lehetőséggel. A mesterképzésben oklevelet szerzett a tehetséges hallgatók a PPK
Neveléstudományi Doktori Iskolájának a „kisgyermekkori nevelés” programja ad lehetőséget PhD
képzésben való részvételre. A TÓK megfelelő felkészültségű oktatói mind a mesterképzésben, mind pedig
a doktori képzésben részt vesznek oktatóként.
A képzés eredményességét viszonylag jó megközelítéssel tükrözi a tanulmányaikat a mintatanterv szerint
végző hallgatók aránya. A 2010-ben a tanulmányaikat megkezdők, és 2014-ben záróvizsgázott hallgatókat
tekintve alaplapképzésben, nappali tagozaton a résztvevők ~80%-a tett záróvizsgát, míg ez az arány a
levelező tagozaton ~56%. Legkisebb a lemorzsolódás (lemorzsolódott hallgatónak a mintatanterv szerint a
felvételtől a záróvizsgáig eltelt időintervallumban a képzésből kilépő hallgatók minősülnek) a csecsemőés kisgyermeknevelő szakon (nappali tagozaton ~6%, levelező tagozaton ~7%). Ennél magasabb az arány
óvópedagógusi szakon, (nappali tagozaton ~9%, levelező tagozaton ~4%), míg a tanító szakon a
legmagasabb mértékű (nappali tagozaton ~19%, levelező tagozaton ~9%). A tanító szakon tapasztalható
lemorzsolódás mértéke és az ezzel korreláló túlfutási mérték a tantárgyi rendszer tömörítésével,
koncentrációjával, a tantervi szétaprózottság megszüntetésével mérsékelhetőnek látszik.
A képzések hatékonyságát tovább rontja a vélhetően nyelvvizsga hiánya miatt visszatartott oklevelek
száma, a záróvizsgát tett hallgatók 13-20%-a esetében ezért nem kerül sor a diplomák kiadására. A
négyéves képzési idejű tanító szakon a 2014-ben kilépő oklevelet kapott hallgatók száma 148 fő, a 2010ben belépők 241 fős számához viszonyítva ~61%. A hároméves képzési idejű óvodapedagógus szakon a
2014-ben kilépő oklevelet kapott hallgatók száma 229 fő, a 2011-ben belépők 328 fő számához viszonyítva
az arány ~70%. A csecsemő- és kisgyermek nevelő alapszakon a 2014-ben oklevelet kapott hallgatók száma
83 fő, a 2011-ben felvettek száma 163 fő, azaz a belépők ~51%-a kapott oklevelet.
Kari feladatként fogalmazták a tudományos diákköri tevékenység (TDK) népszerűsítését, tehetséges
hallgatóknak a TDK munkába történő bevonását és támogatását. Bár a hallgatók több tanszék kutatásaiba
is bekapcsolódhatnak, ennek ellenére a részvételük az elvárt szint alatt marad. A Kisgyermek-nevelési
Kutatóközpont létrejöttével remélhetőleg erősödni fog a közös kutatói – oktatói – hallgatói tevékenység.
Az OTDK versenyeken 2009-ben 11, 2011-ben 16, 2013-ban 8 dolgozat szerepelt, a 35 munkából 10
dolgozat ért el helyezést, további 5 külön jutalomban részesült. A kar képzési területének megfelelő, más
intézmények által rendezett szakmai versenyeken is eredményesen szerepelnek a hallgatók.
Végzettek elhelyezkedése
A Diplomás Pályakövetési Rendszerből (DPR) nyert adatok alapján, 2013-ban készültek a legfrissebb a
legfrissebb felmérések a karon 2008–2011 között végzettekről. A felmérésben megkérdezettek – az említett
három évben záróvizsgázott – mindösszesen 10,9%-a válaszolt, így az eredmények nem reprezentatívak,
reálisan nem értékelhetők. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy a válaszolók többsége a szakmájában
talált munkát.
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2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A vizsgált időszakban a tudományos és pályázati tevékenységhez, valamint a nemzetközi kapcsolatok
feladataihoz felelős szervezeti egységeket rendeltek: a Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és a Módszertani Laboratórium a kezdeményezője és koordinátora a 0-12 éves korosztályt érintő kutatásoknak. A
központok felelnek a kutatási tevékenység megvalósításáért, és az eredmények széles körű terjesztéséért
is. Mindezeket a kar Tudományos Bizottságának felügyeletével végzik. A két kutatási egység jelentős
összefogással megvalósuló kutatási programjának nemzetközi kiszélesítése 2013-ban indult, ennek
eredményeként közel tíz, nemzetközi kutatási együttműködés jött létre, ugyanakkor a kooperációk hatása
az idegen nyelven megjelent publikációk számának növekedésében még nem mutatható ki.
A kari kutatások kisebb része az oktatott szakterületekhez kapcsolódó alapkutatás, döntő többségük
azonban az alkalmazott és fejlesztő kutatásokhoz sorolható. A TÓK tanszékeinek a kutatási együttműködései főként képzési vagy közoktatási innovációs kutatások közé sorolhatók, kisebb számban
kutatóintézetekkel, vállalatokkal, nem közoktatási intézményekkel is létrejöttek eredményes kapcsolatok.
Pozitívumként értékelhetők az egyetemen belüli karközi tudományos együttműködések, az utóbbi hat, több
kar részvételével megvalósuló kutatások is főként az alkalmazott és fejlesztő kutatási területre irányultak.
A vizsgált időszakban a publikációs tevékenység intenzitása csökkenő tendenciát mutatott; a teljesítmény
2010-ben volt a legjobb, míg 2013-ban a leggyengébb. Az MTMT statisztika alapján a 70 fő oktatásban
résztvevő munkatárs közül 41 fő regisztrált, az általuk az MTMT-ben rögzített folyóiratcikkek száma 296
db, amelyből 29 db (9,8%) jelent meg idegen nyelven. A megjelent 35 db önálló könyv esetében ez az arány
22,8% (8 db.). A tudományos konferenciaközlemények száma 144, amelyből 31 idegen nyelvű (21,5%).
Az MTMT-be feltöltött független idézetek száma 522, a legnagyobb értékű Hirsch index 7, ami ugyancsak
jelzi a tudományos kutatás alacsony színvonalát, szerény hatását.
A 41 szerzőből mindössze 4 fő rendelkezik a Web of Science-ben regisztrált publikációval, az impakt
faktorok összegzett értéke 30,589. A nemzetközi mezőnyben is eredményes kutatók a humánbiológia, a
biológia és a kémia területén szerepelnek több szerző által jegyzett közleményekben, de a matematikatanítás terén is megjelentek a WoS-ban regisztrált publikációk.
Különösen aggasztó, hogy a kar fő képzési területéhez kapcsolódóan nem folynak kiterjedt, nemzetközileg
elismert kutatások. A kora gyermekkori oktatás (early childhood education) kutatása világszerte
felívelőben van, ami nem tükröződik a karon folyó tudományos tevékenységben. Hiányoznak az igényes
empirikus pedagógiai kutatások, a módszertani kísérletek, a kritikus óvoda-iskola átmenet tanulmányozása,
és az olvasás tanításával, tanulásával kapcsolatos kiterjedt vizsgálatok is. Mindez egyben kijelöli a
fejlesztés feladatait is.
A kutatási tevékenység eredményei nagyrészt tematikus periodikákban, kisebb részben nemzetközi és
hazai szakfolyóiratokban jelennek meg. A tudományos eredmények bemutatására rendszeresek a
tudományos konferenciák. A kari kiadású tudományos kiadványok száma 14 db. Érdemes felhívni a
figyelmet arra, hogy a saját kiadványokban megjelenő publikációk nem minden tekintetben felelnek meg
a tudományos publikálás követelményeinek, ugyanakkor a szélesebb szakmai közvélemény tájékoztatásának hasznos fórumai lehetnek. A Kisgyermek-nevelési Kutatóközpontnak jól szerkesztett honlapja és
online folyóirata van Gyermeknevelés címmel. A saját folyóirat eredményesen segítheti a szakmai
közösséggel való kapcsolattartást, de nem szerencsés, ha a folyóirat a kutatási eredmények megjelentetésének elsődleges fóruma lesz, helyesebb lenne a tudományos eredményeket országos vagy
nemzetközi folyóiratokban megjelentetni.
A kar tudományos tevékenységéről összességében megállapítható, hogy ezen a téren is lassú a
tudományegyetemi, kutatóegyetemi szinthez való felzárkózás. Egyes oktatók a látogatás során ugyan
jelezték, hogy tudatában vannak a kora-gyermekkorhoz köthető tudományos kutatások jelentőségével, a
területnek a nemzetközi tudományosságban való felértékelődésével, azonban a kar még nem tette meg az
ebből fakadó feladatokat. A TÓK-on jelenleg nincsenek a kar képzési profiljaihoz kapcsolódó területeken
működő, nemzetközileg ismert kutatók, nem indultak nagyobb léptékű, igényes nemzetközi
publikációkhoz vezető kutatások.
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2.3. Gazdálkodás
A TÓK az elmúlt időszakban a csökkenő állami finanszírozás mellett a működését a kiadások jelentős
visszafogásával biztosította. A közel 8%-os hallgatói létszámcsökkenés a kiadások csökkenésére
megközelítőleg sem volt akkora hatással, mint a költségvetési támogatás visszaesése (9%) jelentett (a 2010.
évi 463 MFt-ról 2013-ra 423 MFt-ra csökkent). A finanszírozás szűkössége miatt a TÓK az oktatói
létszámot is csökkentette, ezáltal viszont – a jó tudományos minősítettségi arány ellenére – kissé túllépi az
egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra megállapított nappali
tagozatos hallgatói létszámot (35 fő helyett 35,3 fő). Ezen kívül jelentősen visszafogták a külső
gyakorlatokra fordított kiadásokat a pedagógusképzésben, azonban ez a megoldás, főleg a külső
gyakorlatvezetők estében hosszú távon nem járható, a minőségi képzés egyik gátjává válhat. A kar
bérjellegű kiadásai is jelentősen csökkentek, a 2011-es évi 322 MFt-ról, 2013-ban már csak 255 MFt-ot
tettek ki. A bérköltség a vizsgált időszakban a tényleges költségvetésnek a 60%-a körül mozgott.
A TÓK számára előnyös volt az egyetemnek a kari energiatakarékossági törekvéseket előnybe részesítő
pénzügyi allokációs stratégiája, amely az energiafogyasztás arányában határozza meg a kari hozzájárulást
az egyetemi infrastruktúra működéséhez. Ugyanakkor a kar az infrastrukturális beruházási igényeinek csak
egy kis részére tudott forrást biztosítani, részben önerőből, részben a Felsőoktatási Struktúraváltási
Alapból. A szűkös keretek mellett is kiemelt figyelmet fordítottak a beruházások, felújítások
energiatakarékos megvalósítására. A kutatási infrastruktúra kialakítását elsősorban pályázati források
biztosították, a projektek munkálatai jelenleg is folynak. A fenntartási és felújítási munkák a működéshez
szükséges munkafázisok elsőbbségével – a források rendelkezésre állásának függvényében – az ütemezés
szerint megvalósultak.
Elsősorban külső körülmények (főként jogszabályok) következményeként problémát jelent – és ez a
jövőben halmozottabban jelentkezhet – az informatikai eszközpark korszerűsítésének elmaradása. A karnak
a képzési feladataiból adódóan kevés lehetősége van olyan együttműködésekre, amely források
becsatolásában realizálódna. A főleg továbbképzésekből és az önköltséges hallgatók befizetéseiből
származó saját bevételek növelése lényegében behatárolt, a kar gazdálkodását befolyásoló új lehetőségek
felkutatása csak részleges sikereket hozhat.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kar a minőségbiztosítási tevékenységének kereteit az egyetem minőségügyi szabályzatai alapján
határozta meg. Az önértékelés megfogalmazása szerint: „A minőségbiztosítási folyamat középpontjában
továbbra is az oktatás, illetve a kutatási tevékenység áll, mert e területeken nagyrészt saját hatáskörben
intézkedhetünk, míg például humánpolitikai és az infrastruktúra-fejlesztési stratégiának megfelelő
cselekvés nagyrészt a kartól független feltételek függvénye”. A karon Minőségfejlesztési Bizottság működik,
a hét tagú bizottság rendszeresen ülésezik, a kari honlapon a bizottság ügyrendje elérhető. A kialakított
kari stratégiai eljárásokat az önértékelés táblázatos formában mutatja be: tevékenységterületek, eljárások,
intézkedések csoportosításban. A PDCA elvű gondolkodás példaértékű. A karon a központi felméréseken
túl, több, saját kezdeményezésre indított adatgyűjtést is végeznek. A kulcsfontosságú eredménymutatókat
mérik, az eredményeket, intézkedési terveket a szervezet nevesített fórumai megvitatják.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A TÓK új képzési programok indításáról a kari és egyetemi stratégia, valamint a társadalmi szükségletek
együttes mérlegelésével dönt. A költségeket és az infrastrukturális feltételeket a Pedagogikum Központ
Gazdasági Főosztályának Kari Referaturája méri fel. A programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálata szabályozott, a visszajelzések eredményeként 2012-ben nagyobb arányban került sor az óra- és
vizsgatervek egyszerűsítésére. A részidős munkaformában tanuló hallgatók képzésének tartalma nem
különbözik a nappali tagozatos képzési tartalomtól, ennek ellenére a nem nappali képzési formában magas
a „túlfutás” és a lemorzsolódás, ezért a levelező tagozatra átfogó minőségértékelő és minőségfejlesztő terv
kidolgozását tervezik. A minőségbiztosítás keretében a hallgatók teljesítményének követése rendszeres, a
lemorzsolódás és a mintatanterv által ajánlott képzési idő túllépésének okait elemzik. Az előmenetel
nyomon követésének fórumai a tanév során rendszeresen összehívott bizottsági értekezletek. A Tanulmányi
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Bizottság évente legalább hat ülés tart, a megbeszéléseken a HÖK is jelen van. A javaslatok szükség szerint
a Kari Tanács elé kerülnek.
A képzés hasznosulásáról a gyakorlatvezetőktől, a záróvizsga bizottságok szakértő tagjaitól, a gyakorlatot
vezető pedagógusoktól kérnek és kapnak rendszeres visszajelzéseket. A kar rugalmasan alkalmazkodik a
köznevelési folyamatokhoz, ennek sorába illeszthető a képzési rendszerben hangsúlyozottan megjelenő
mozgásfejlesztés, amely a tanítói feladatok ellátásában segíti a mindennapos testnevelés bevezetését.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott követelmények, és értékelési eljárások az egyetemi Hallgatói
Követelményrendszeren (HKR) és annak kari kiegészítésén alapulnak. A követelmények nyilvánosak, a kar
honlapjáról és a Neptun rendszerből elérhetők. A teljesítmények értékelése a felsőoktatásban általános
gyakorlat szerint, megfelelően működik. Az önértékelés szerint az egyértelmű szabályozás ellenére is sok
hallgató kérelmezi a szabályok alóli felmentést. A hallgatói panaszkezelés az egyetemi eljárásokat követi.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az oktatásban résztvevők létszáma a vizsgált időszakban 9 fővel csökkent: 2010-ben az AT besorolású
oktatók száma 79 fő volt, ez a létszám 2014-re 70 főre esett vissza, amit azonban az elmúlt öt év alatt
bekövetkezett közel 8%-os hallgatói létszámcsökkenés nem tett indokolttá. Az intézkedések hatására a
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók körében a tudományos minősítettség aránya 41%-ról (31 fő)
57,1%-ra (40 fő) nőtt. Mindemellett még mindig alacsony a minősítettek aránya; kevés a vezető oktató (11
fő), közülük 4 fő egyetemi docens, 2 fő főiskolai tanár, 5 fő főiskolai docens, egyetemi tanár nincs az
oktatói állományban. Az önértékelés adatai szerint a 40 minősített oktatóból 1 fő CSc, 36 fő PhD, 3 fő
DLA fokozattal bír, az oktatók között MTA doktora illetve akadémikus nem szerepel.
Az alábbi táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.
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Érdemes felhívni a figyelmet a karnak arra a pozitív döntésére, mely szerint a TÓK áttért az egyetemi kari
előmeneteli rendszerre, azaz a vezető oktatói előlépésre már csak egyetemi docensi és egyetemi tanári
kinevezéssel van lehetőség. Negatívumként említendő, hogy az adjunktusok túlnyomó többsége (a 27 főből
21 fő) 40 év feletti. Ez arra utal, hogy a tudományos előrehaladást eredményesen támogató rendszer nem
funkcionál megfelelő módon, illetve nem működik az előrelépésre nem képes oktatók más pályára történő
irányítása. E súlyos hiányosságok nem csak a kar tudományos potenciálját veszélyeztethetik, hanem
kihatnak az oktatás minőségére is. A helyzet kialakulása a kar vezetésének felelősségét is felveti, továbbá
szükségessé teszi a minőségfejlesztés és a humánerőforrás tervezési stratégiájának újragondolását.
Az OMHV felmérések eredményeit rendszeresen elemzik, arról azonban nincs információ, hogy a vezetés
figyelembe veszi-e a felmérések eredményeit az oktatók értékelésénél.
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3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A TÓK tanévkezdéskor előkészítő fázisként bevezetett egy az un. kéthetes modult, amely segíti az önálló
tanulás hatékony módszerének elsajátítását, erősíti a hallgatókban a rendszeres tanulás fontosságát és
pályaszocializációját. A tanulmányi előrehaladás segítésének kar-specifikus eleme, hogy a szakmai
gyakorlatokat kísérő és segítő elemezési szempontsort tartalmazó füzeteket bocsátanak ki. Az Idegen
Nyelvi és Irodalom Tanszék legalább két szintről induló választható nyelvi kurzusokat indít – nappali és
levelező tagozaton egyaránt – a nem nyelvi műveltségterületi, ill. nemzetiségi szakirányú képzéseken
résztvevők számára. A tanulási eredmények javítására a jövőben is ajánlott új munkamódszerek feltárása,
az elektronika adta lehetőségek jobb kihasználása a tanulási folyamatban. A hallgatók tanulmányi
ügyekben történő tájékozódását a Pedagogikum Központ Kari Referaturája is segíti.
A karközi fenntartásban működő Illyés Sándor Szakkollégiumban jelenleg kismértékű a kari hallgatók
részvétele. A hatékonyabb tehetséggondozáshoz – bár a feltételek adottak – a szakkollégiumi munka
intenzívebb népszerűsítésére, a jó képességű hallgatók tematikus kurzusok és TDK munkák iránti
érdeklődésének felkeltésére lenne szükség.
A TÓK könyvtára 129 000 kötettel, 116 olvasóhelyen áll a hallgatók rendelkezésére, 20 számítógép, wifi
hozzáférés van. A könyvtár rendszeresen indít képzéseket a könyvtári rendszerben való eligazodáshoz, az
EKSZ online rendszerben való kereséshez, bemutatva az elérhető hazai és külföldi adatbázisokat.
A hallgatói szolgáltatások körében a kar öntevékeny sportolási, rekreációs, egészségmegőrző lehetőséget
kínál a hallgatóinak. A közéleti-, kulturális-, szabadidős-, sportolási lehetőségekről a Kari Hallgatói
Önkormányzat honlapján kapnak tájékoztatást. Számos ösztöndíj lehetőséget kínálnak elsősorban
teljesítmény és szociális alapon (Bursa Hungarica Ösztöndíj, a Roma Oktatási Alap célzott támogatása
stb.) Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a speciális szükségletű hallgatók a tanulásukat segítő
eszközöket vehetnek igénybe/kölcsönözhetnek (pl. felolvasóprogrammal telepített számítógép, ingyenes
fénymásolás, egyéni tanácsadás stb.), illetve támogatott kollégiumi elhelyezésre is pályázhatnak.
Mentálhigiénés rendszert hoztak létre, amit minden rászorult hallgató igénybe vehet. A hallgatók életét a
kari HÖK számos tisztségviselője is segíti.

3.6. A kar belső információs rendszere
A belső tájékoztatás elsődleges csatornája a kari honlap és az intranet. A tanulmányokkal, a tantervvel, az
óra- és vizsgatervvel kapcsolatos információk elérhetők a kari honlapon. A hallgatók tanulmányi ügyekben
történő tájékozódását a Pedagogikum Központ Kari Referaturája is segíti. A hallgatók tájékoztatásának
további fontos eszköze az Elektronikus Tanulmányi Rendszer (ETR); a Neptunban a hallgatók
folyamatosan követhetik a tanulmányi feladataikat, előmenetelüket. az elektronikus információkat szóbeli
tájékoztatások egészítik ki, amelyekben a kari Hallgatói Önkormányzat is részt vesz. Az oktatói munka
hallgatói véleményezése (OMHV) és a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) mérése egyetemi
adatszolgáltatáson alapuló eredményeiről és elemzéseiről a kar fórumai rendszeres belső tájékoztatást
kapnak. A kar minőségértékeléssel kapcsolatos eredményei az intraneten hozzáférhetők.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az önértékelési dokumentum ennek a szempontnak az önálló értékelésére nem tér ki. A nyilvánossággal
kapcsolatos indikátorok, a kapcsolódó minőségértékelési eljárások és intézkedések bemutatását a 3.1.
pontban hivatkozott stratégiai eljárások táblázat – a szükséges mélységű bemutatással – önálló pontként
tartalmazza. Mind a kari tájékoztatásra irányuló honlap, mind a kutatással kapcsolatos új honlap igényes
és informatív. A nyilvánosság tájékoztatásának számos célcsoportja van (pl. leendő hallgatók, szakmai
szervezetek, a köznevelés pedagógusai, a sajtó stb.). A várható érdeklődőktől függően a tájékoztatásra nyílt
napok, workshopok, szakmai napok keretében kerül sor.
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III. Javaslatok a kar további működésére
1. A kutatóegyetemi elvárásoknak való megfelelés érdekében a karon további erőfeszítésekre van
szükség. Az oktatás terén az egyik hiányosság, hogy magas azon hallgatók aránya, akik – annak
ellenére, hogy a felvetteknek viszonylag jó a felkészültsége – nem a mintatanterv szerint szereznek
oklevelet. Ezáltal jelentősen megemelkedik az egy diplomára jutó költség, ugyanakkor a kar nem
járul hozzá kellő mértékben a mind több területen jelentkező pedagógushiány mérsékléséhez. Meg
kell keresni azokat a támogató, oktatásszervezési megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a hallgatók személyre szóló fejlesztését, elősegítik az alacsonyabb tudással érkezők felzárkózását.
2. További folyamatos feladat a lemorzsolódás csökkentése, az idegen nyelvi követelmények teljesítésének szorgalmazása, azaz a követelmények hallgatói oldalról történő teljesítésének az elősegítése, hogy a mintatantervnek megfelelően a diplomák mind nagyobb arányban kiadásra kerülhessenek.
3. A kari kutatási bázis kiszélesítésével és a kutatási tevékenység fokozásával, annak eredményeire
támaszkodva ajánlott folytatni azt a törekvést, hogy – építve a karközi együttműködési, átoktatási
lehetőségekre – a kar indítson önálló mesterszak(ok)kat.
4. A közoktatási igényekhez illeszkedő programok kiszélesítésével ajánlott a gyakorló pedagógusokat, mint célközönséget nagyobb számban elérni. További szakirányú továbbképzésekkel, pedagógus szakvizsgákkal kiépíthető egy szorosabb kapcsolat a szakmai közélettel, valamint növelhetők
a stabil gazdálkodáshoz szükséges kari bevételek.
5. A kari gyakorlóhelyek minőségének megtartása a képzések egyik kulcsfontosságú tényezője. A
költségvetés kialakításánál a gyakorlati képzés költségeit, azaz a külső gyakorlóhelyek szolgáltatásainak elfogadható mértékű ellentételezését is biztosítani kell.
6. Súlyos hiányosságok fogalmazhatók meg az oktatók életkori eloszlásával kapcsolatban, amelyeket
belátható időn belül orvosolni szükséges. A karnak nincs aktív egyetemi tanára, kevés a docense,
az adjunktusok életkora pedig messze meghaladja az optimális szintet. Nem megfelelő a minősített
oktatók aránya, különösképpen nem a hallgatók számához viszonyítva. A kialakult helyzet felveti
a kar vezetőinek felelősségét és a humánerőforrás fejlesztésével kapcsolatos stratégia helyességét.
7. Az egyetemi kari státusznak való megfeleléshez számos változásra és fejlesztésre van szükség. A
karnak fel kell hagynia az új oktató-generáció „belső kinevelésének” szándékéval, erre a saját tudományos bázisán nem képes. Fontos a másutt fokozatot szerzett, korai tudományos eredményeket
már felmutató fiataloknak a karra vonzása. Hasonlóképpen nem lehet a vezető oktatókat belső
előléptetési mechanizmussal pótolni. A TÓK-nak szüksége van széles körű nemzetközi kitekintéssel
rendelkező vezető oktatókra, egyetemi tanárokra, docensekre. A kar vezetésének nincsenek e téren
a szükséges változások mértékének megfelelő tervei, szükség lehet az egyetem tudományos testületeinek ilyen irányú hathatós támogatására is.
8. A kutatómunka és a tudományos tevékenység minőségével kapcsolatban is komoly minőségi problémákat lehet megfogalmazni. A kar nem tett lépéseket annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni a kora-gyermekkori kutatások nemzetköz felértékeléséből származó követelményeknek.
Nem fejlesztette megfelelő mértékben a kutatói kapacitását, nem használta ki a közpinti helyzetéből és a nemzetközi kapcsolataiból eredő tudományos lehetőségeket. A súlyos hiányosságokat mielőbb ki kell küszöbölni.
9. Újra kell gondolni a kar tudományos kutatási és fejlesztési stratégiáját. Biztosítani kell, hogy az
oktatóknak legyen ideje a kar képzési profiljához illeszkedő témákban elmélyült kutatómunkát
folytatni. A kar tudományos tevékenységében még mindig magas arányban van jelen a történeti,
elméleti vonal, és alacsony az empirikus adatgyűjtésre épülő vizsgálatoknak a száma. A változások
eléréséhez szükség van a fiatal munkatársak kutatás-módszertani képzésére, másutt folyó kutatási
programokba való bekacsolódások elősegítésére. Ennek első lépése a Pedagogikum keretében más,
tudományosan produktívabb egységekkel (a PPK pszichológiai műhelyei, a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos kutatások) való együttműködés lehetne.
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10. Szükség van az MTMT feltöltések szorgalmazására és teljes körűvé tételére. A tudománymetriai
adatok alapot adhatnak az oktatók tudományos teljesítményeinek rendszeres értékelésére. Egy
rendszeres értékelésre épülő ösztönző-rendszer kiépítéséhez szükséges a nemzetközi publikációk
(különösképpen a rangos folyóiratokban megjelenő cikkek) megjelentetése. Fontos a publikációs
stratégia újragondolására abban a megközelítésben, hogy a kari kiadványok elsősorban a gyakorlatot megcélzó disszemináció, a szakmai közvélemény tájékoztatásának fórumai legyenek, míg a
tudományos eredményeket lektorált nemzetközi folyóiratokban kell megjelentetni.
11. A továbbiakban is mind szélesebb területen törekedni kell az egyetemi erőforrások kihasználására,
különösen a kölcsönösségen alapuló képzési, kutatási, szolgáltatási együttműködésekre, a pályázatokban történő közös részvételre. A kar a kialakult képzési szerkezetének bázisán helyezzen nagyobb hangsúlyt a hallgatói tehetséggondozásra, azon belül a tehetséges hallgatóknak a tudományos munkába történő bevonására. Ez biztosítaná a TDK tevékenység fokozását és a nagyobb
számú megjelenést mind a házi, mind az országos diákköri konferenciákon.
12. A munkaerőpiaci információk megismeréséhez további lépések megtétele javasolt az adatszolgáltatásban résztvevők növelésére abból a célból, hogy a DPR adatokból levont következtetések relevánsak legyenek.
13. Az egyetem vezetése a közelmúltban döntött egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról. A fejlesztési munka elindult. Az MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon felhalmozott,
gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a kar az elindult
fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be, javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karát a MAB karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg:
o

o

o

o
o
o

o

Egy vagy több képzési területen57 (ténylegesen 2), tudományterületen58 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzési59, oktatási és tudományos kutatási,
tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
78 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(78 főből 59 fő; 75,6%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 32,5 fő.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.
A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A vonatkozó képzési területek felsorolása: gazdaságtudományok; társadalomtudomány
A vonatkozó tudományterület: társadalomtudományok
59 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
57
58
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A MAB 2010/9/V. sz. határozatában az alábbi szervezeti, működési valamint minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatokat fogalmazta meg az ELTE Társadalomtudományi Kar számára.


„.Egy különben magas színvonalon működő társadalomtudományi intézmény teljesítményét,
imázsát hosszú távon alááshatja, ha a tárgyi körülmények egy lényeges eleme elidegenedettséget
teremt és tart fenn.”
2003-tól a Társadalomtudományi Kar a TTK-val és az IK-val közös campuson helyezkedik el.
Tanszékeinek és más szervezeti egységeinek sajnálatosan nem egy tömbben biztosítottak
elhelyezést, ezért „behálózták” az egyik épület szinte minden emeletét. A TTK-val történt
szobacserék következtében e téren jelentős javulás történt; a „kettészakadt” tanszékek, intézetek
közelebb költözhettek egymáshoz. 2014-ben elkészült a TáTK saját kari tanácsterme, amely
konferenciák megrendezését is lehetővé teszi. 2015 óta a Karnak saját kiállítótere van, ahol a
dolgozói, diákjai által készített fotókat, posztereket mutatják be, emellett egy tanári klubot is
kialakítottak.



„Az amúgy szemlátomást kielégítően működő, a sokféle és különböző szinten folyó integrált
oktatást szervező rendszer bonyolultsága kockázati tényezőt hordoz. Ha például a rendszert
vezérlő informatikai rendszer súlyosan és tartósan meghibásodna, az oktatás – átmenetileg –
valószínűleg működésképtelenné válna.”
A Neptun rendszerre történő átállásból adódó gondok egy részét már orvosolták, de a biztonságos,
minden szükséges funkciót integráló működés sok problémája még megoldásra vár. Az oktatási
adminisztrációhoz saját fejlesztésű segédprogramot használnak – ezen történik a záróvizsgára
jelentkezés, a szakdolgozati témák megadása és a szakdolgozatok feltöltése –, amit mindaddig meg
kívánnak tartani, amíg a Neptun biztonságos működését el nem érik.



„A tudományos kutatómunkára alkalmas és elhivatott hallgatókat és a gyakorlatban már
bizonyított szakembereket megfelelő számban integrálni kell a kari munkába. A kari „korfa”
jelenlegi imponáló képe „időzített bombaként ketyeg.”.
A munkatársak életkor szerinti összetételének változtatása csak középtávon lehetséges. A 2010.
évi akkreditáció óta összesen 28 új munkatársat vett fel, elsősorban a fiatalabb korosztályból.
Másfelől a kar továbbra is támaszkodik a nyugdíjba vonult kollégák „felbecsülhetetlen fontosságú
kutatási és oktatási tapasztalataira.



„Javasoljuk, hogy a magas szinten működő ösztönös minőségbiztosítást váltsa fel a tudatos, az
ESG alapelvekre épülő minőségbiztosítási rendszer.”
A TáTK megtette az első lépéseket a tudatos minőségbiztosítás irányába; számos területen az
információk szisztematikus gyűjtésén és értékelésén alapuló, valamint a teljesítményértékelés
mérésére és a visszacsatolásokra alkalmas „sztenderdizált” eljárásokat alkalmaz. Bár a kar
azonosult az ESG irányelveivel és célkitűzéseivel, ugyanakkor rendszerszerű formalizálásra csak
összegyetemi szinten kerülhet sor.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia

2010 óta lényeges változás nem történt a kar szervezeti-vezetési rendszerében, a Szervezeti és Működési
Szabályzat (SzMSz) szerint a legfőbb döntéshozó szerve a havonta ülésező Kari Tanács. A dékán munkáját
az általános és oktatási, valamint a stratégiai és nemzetközi dékánhelyettes, továbbá három hivatal segíti.
Az organogram szerint a TáTK oktatási-szervezeti egységei az intézetek (6) és az intézetek alá rendelt
tanszékek (14), 2014-től közvetlenül a dékán alá tartozóan önálló szervezeti egységként működik a
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja.
Az oktatási-szervezeti egységek viszonyára az „erős tanszék – gyenge intézet” képlet a jellemző, önálló
költségvetéssel azonban egyik szervezeti egység sem rendelkezik. A szakmai irányítás az intézetigazgatók,
az intézeti tanszékvezetők, valamint a szakigazgatók bevonásával történik. Az intézetigazgatók és a
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tanszékvezetők a szervezeti egységhez tartozó személyzeti és szakmai kérdésekért felelősek, emellett
irányítják az oktatói-kutatói műhelymunkát. A szakigazgatók a szakok felelősei, koordinálják az órákat, a
képzésekkel kapcsolatos módosítási javaslatokat kezdeményeznek.
A TáTK vezetése és a Kari Hallgatói Önkormányzat között „hagyományosan jó a viszony”, ezt a
véleményt a hallgatók is megerősítettek. A HÖK munkáját számos tisztségviselő és hat bizottság (belügyi
-, diákjóléti -, kommunikációs -, külügyi -, rendezvényszervező - és tanulmányi bizottság) segíti. A
tisztségviselőket évente választják, az eddigi választásokon a részvételi létszám minden alkalommal elérte
a nappali tagozatos hallgatók 25%-át, így az Nftv. értelmében szabályosak voltak. Szóbeli tájékoztatás
alapján megjegyezzük, nem tartjuk megfelelőnek, hogy az operatív döntéseket hozó, heti rendszerességgel
megtartott kari vezetői értekezleteken a HÖK képviselője nem vesz részt.
Az előzőekben felsorolt szervezeti egységeken kívül az oktatók és hallgatók közös szakmai együttműködésén alapuló kutatóközpontok is működnek a karon, ezek tevékenységét egyszerre jellemzi az
állandóság és a rugalmasság: ha egy kutatási- fejlesztési projekt lezárul, a kutatóközpont is átalakul. A
karon 2009 és 2013 között 32 kutatóközpont működött.
Karközi megállapodás alapján két képzésben is együttműködnek az Állam- és Jogtudományi Karral. A
politikatudományi mesterképzés egyik szakirányáért a TáTK a felelős, a kurzusok a kar javaslatára
kerülnek meghirdetésre, és azokat jellemzően a kar fő- vagy részállású oktatói tartják. A kriminológia
mesterképzésben a kar oktatói a meghirdetett kurzusok hozzávetőleg 30-40%- át oktatják.
Több hazai felsőoktatási intézmény (ELTE TáTK, a BCE Társadalomtudományi Kara, valamint a BCE
Közgazdaságtudományi Kara, a PPKE Bölcsészettudományi Kara, és a Pannon Egyetem Modern
Filológiai és Társadalomtudományi Kara) által Interdiszciplináris Tudományos Platform néven létrehozott
együttműködés keretében egymás számára felkínálják a doktori programjaik és a szakirányú
továbbképzéseik tantárgyait.
Külföldi felsőoktatási intézményekkel elsősorban az Erasmus-program keretében jönnek létre
együttműködések, 2013-ban a TáTK-nak közel nyolcvan külföldi partnere volt. Az ELTE kétoldalú
megállapodása alapján a kar rendszeresen fogad hallgatókat Honkongból, Singapurból és Ausztráliából.
A kari C-SWOT analízis
Az analízis reálisan tárja fel az oktatás, a kutatás, a humán erőforrások és a stratégiai tervezés korlátait. A
humán tudományok leértékelődése következtében a rendelkezésre álló források szűkösek, felhasználásuk
rossz hatékonyságú. A kutatásra felesleges adminisztrációs terhek telepednek, a nemzetközi kapcsolatok
csak korlátozottan bővíthetők. A szabályozási környezet gyakori változása miatt közép vagy hosszú távú
stratégiát nem lehet érvényesíteni. Az oktatók óraterhelésére vonatkozóan az önértékelésbe téves adatok
kerültek. Az utólagos módosítás szerint a 2013/2014-es tanévben a kar oktatóinak a heti óraterhelése 12,1
volt, ami a Ftv. 26. § (1) bekezdésében előírt heti 10 óránál több, de „túlterheltséget” még így sem idéz
elő. Az oktatás korlátai részben az infrastruktúra hiányosságaiból adódnak, pl.: „A Kari Könyvtár rossz
elhelyezkedése”, „A Kari Könyvtár férőhelyeinek alacsony száma”, „A Neptun funkcionális korlátai és
megbízhatatlan működése”.
A kar erősségei közé tartozik a széles spektrumú és teljes vertikumú társadalomtudományi képzés, a
rugalmas, az új igényekhez alkalmazkodni képes oktatási struktúra. Az analízis az erősségek közé sorolja
a TáTK jó érdekérvényesítő képességét és kiterjedt kapcsolatrendszerét. Ez utóbbi számos formában
megnyilvánul, így pl. a képzési és kutatási együttműködésben, a szakmai gyakorlatokhoz valamint a kari
kutatóközpontokhoz kötődő partner-együttműködésekben. Az együttműködések nem korlátozódnak hazai
intézményekre, a karnak kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere is van, külföldi projektekben vesz részt,
számos vendégoktatót és vendéghallgatót fogad, illetve küld.
Az elemzés a gyengeségek között említi „a jogszabályban előírt túlságosan nagyszámú kötelező tantermi
óra miatti” hallgatói túlterheltséget. A gyengeségek között szerepel az oktatói-kutatói teljesítmény
mérésének a hiánya. Ennek részben ellentmond, hogy az önértékelés szerint az oktatók minőségbiztosítási
dokumentumai között „naprakész kari OMVH adatok” találhatók (33. oldal), az OMVH felmérések egyes
kérdései alkalmasak az oktatói teljesítmény minősítésére (46. oldal), a 18. sz. táblázat erre vonatkozó
adatokat is közöl.
Az analízisben megjelölt korlátok, gyengeségek és veszélyforrások ellenére a TáTK tovább erősítheti a
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szerepét a hazai társadalomtudományi képzésben és a továbbképzés rendszerében, a nemzetközi versenyképessége is erősödhet. A szűkülő források, a generációs problémák, az egyetemi környezet túlszabályozottsága ellenére is lehetősége van új képzések kidolgozására, interdiszciplináris tartalmak megjelenítésére, az idegen nyelven folyó oktatás részarányának növelésére. A kart jellemző nyitottság,
sokoldalúság, alkalmazkodó-és befogadó készség révén jó esélye van a nemzetközi kapcsolatai további
bővítésére, európai uniós pályázatokban való részvételre.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A TáTK öt alapszakon és tizenegy mesterszakon folytat képzést. A Szociológiai Doktori Iskolában magyar
és angol nyelven is oktatnak. A karnak négy szakirányú továbbképzési szak indítására van engedélye. Az
előző intézményakkreditáció óta folyamatosan bővítette a képzési kínálatát; három új mesterképzési szakot
indítottak (humánökológia (2011), közösségi és civil tanulmányok (2011), közgazdasági elemző (2012)). A
kisebbségpolitika mesterszakot 2012 óta, az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési
szakot pedig 2014 óta angol nyelven is indítják. A nappali képzés mellett jelenleg öt szakot oktatnak
levelező, illetve esti képzési formában is. Ezekben jellemzően intenzív az e-learninges felületek
alkalmazása. Az erőforrások felhasználásának optimalizálását segíti elő a kar mátrixos képzési szerkezete,
ami lehetőséget ad arra, hogy bizonyos előadásokon a különböző szakos hallgatók együtt vehessenek részt.
2009-hez képest a felvett hallgatók száma 12%-kal csökkent, 2014-ben 760 fő volt. A csökkenés az
alapszakokat érintette jelentősen (29%), ugyanakkor a mesterképzésre felvettek száma 42%-kal nőtt. (A
2014/2015/I. félévben 62% / 38% volt az alap-, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók aránya.) Az
önértékelés szerint a csökkenés nem annyira az érdeklődés hiányának tudható be, inkább a tudatos felvételi
politika következménye: „Úgy véljük, az ország első egyetemén nem engedhető meg, hogy túlságosan
alacsony pontszámmal is felvegyünk hallgatókat.”. Szakirányú továbbképzés utoljára 2011-ben indult 20
fővel. A PhD képzésre vonatkozó adatok 2010 és 2013 között erőteljes hullámzást mutattak, ezért azokból
nem lehet következtetéseket levonni. Összességében megállapítható a TáTK vezető szerepe a
társadalomtudományi képzést nyújtó intézmények körében, a karon elismerten magas színvonalú és
alkalmazásorientált képzés folyik, amit a hallgatók is visszaigazolnak.
A lemorzsolódás alakulásának reális megítéléséhez az önértékelés 3–7. sz. táblázataiban közölt adatokat
vettük figyelembe. Ezek összességükben alátámasztják azt a megállapítást, miszerint az elmúlt években „a
hallgatók lemorzsolódása folyamatosan csökkent, a 2010/2011-es tanévhez képest 2013/2014-re mintegy
hatodára esett vissza. Ide kívánkozik azonban az a megjegyzés is, miszerint „a változások tendenciáját
óvatossággal kell kezelni, hiszen a 2009/2010-ben belépetteknek hosszabb idő állt rendelkezésre a
lemorzsolódáshoz, mint a frissen felvetteknek” (önértékelés 16. oldal). Tényszerűen megállapítható, hogy
2009 és 2014 között az alapképzési szakokból csaknem kétszer annyi hallgató morzsolódott le (19,5%),
mint a mesterképzésekből (11,2%). Az alapképzésben résztvevőknek csak a 68%-a végez az előírt képzési
idő alatt. A lemorzsolódás okai között szerepel többek között átvételi kérelem más intézménybe, fizetési
hátralék a képzésben, képzésváltás intézményen belül, tanulmányi ok, munkavégzés, valamint külföldi
részképzés. Az alapképzés esetében valószínűsíthető még a nem elég tudatos szakválasztás, amit –
mesterképzésnél alacsonyabb – a tanulmányi átlageredmények is igazolnak. A mesterképzésben résztvevő
hallgatókra a tudatos szakválasztás jellemző, 76%-uk a két féléves képzés alatt befejezi a tanulmányait.
2013-ban 24 doktoranduszt vettek föl, abszolutóriumot 17 fő, fokozatot 5 hallgató szerzett.
A hallgatók javuló tanulmányi előmenetele a 7. sz. táblázat alapján is megítélhető. Eszerint a 2013/2014es tanévben a 869 hallgatóból 60% szerzett oklevelet, 7% a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatott
diplomát, 29% képzési időn túl iratkozott be, a lemorzsolódás 4%-os volt. A 2010/2011-es tanévben még
21% volt a lemorzsolódási arány.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
Az önértékelés szerint (2.1.5. pont) az egyetem pályakövetési rendszerének illetve az Educatio
felméréseinek a kar hallgatóira vonatkozó eredményei „csak nagyon erős fenntartásokkal vehetők
figyelembe”. A hallgatói beszélgetésen résztvevők és a TáTK vezetői az elhelyezkedési esélyeiket jónak
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ítélték, a végzettek túlnyomó többsége alkalmazottként talál munkahelyet.
A kutatási tevékenység erősségei a publikációs eredményesség, a nemzetközi jelenlét, és egyes kutatók
nemzetközi versenyképessége. Mindemellett 2010 óta a publikációs eredményesség mintegy 15%-kal
csökkent; ezen belül a folyóiratcikkek száma 17%-kal, a könyvfejezeteké 38%-kal, a könyveké 21%-kal
lett kevesebb, miközben az „egyéb dokumentumok” száma csaknem a duplájára növekedett. A publikációk
számának visszaesését a társadalomtudományi kutatásokra fordítható források szűkülésével, az oktatók
jelentős leterheltségével indokolják. A csökkenés okai közé sorolják „a felsőoktatási bérek alacsony
színvonala miatt a megélhetés biztosítására végzett tevékenységet”, ami arra az általános jelenségre utal,
hogy az egyetemi oktatóknak – kiváltképpen a fiatalabb korosztályhoz tartozóknak ‒ az oktatási feladatok
ellátása és a megélhetésük biztosítása mellett nem marad idejük és energiájuk a tudományos kutatásra és
az abból származó eredményeik publikálására. A TáTK publikációs eredményei a felvázolt nehézségek
közepette is figyelemreméltóak – ha nagy szórással is –, munkatársaihoz évente több mint három
tudományos mű megszületése köthető.
A TáTK-t erőteljes pályázati aktivitás jellemzi, bár a pályázaton elnyert támogatási összegekre nézve nem
találtunk összehasonlító adatokat, a „Nyertes kari pályázatok” című összeállításból
(http://old.tatk.elte.hu/minsegbiztositas/kari-strategia) megállapítható, hogy évente 6–8 pályázatot nyertek
(OTKA, NKA, Visegrádi Program, Európai Bizottság), továbbá 2009–2014 között mintegy 350
szervezettel folytattak kutatási és képzési együttműködést.
A TáTK-on több, a kutatómunkát is érintő tudományos testület működik: a Professzori Tanács a kar
egyetemi tanárai és professzor emeritusai által alkotott tanácsadó testület, amely véleményalkotási
jogkörrel rendelkezik; véleményüket kérésre, a kar dékánja köteles a Kari Tanács elé terjeszteni. A
Tudományos Bizottság többek között véleményt nyilvánít a kutatási projektekről és a szakmai
pályázatokról, tudományos kérdésekben egyfajta minőségbiztosítási szerepet lát el.

2.3. Gazdálkodás
A TáTK gazdálkodása 2010 és 2014 között kiegyensúlyozott volt. A gazdálkodását leginkább jellemző
adat szerint 2010-hez, mint bázisévhez képest a költségvetési támogatása 75%-ra csökkent, a bevételeké
140%-ra nőtt, összességükben a pénzügyi eszközök mintegy 10%-kal csökkentek. „A kiadási szerkezet
optimalizálásával és költséghatékony megoldásokkal a kar mindent megtett a racionális és hatékony
gazdálkodás érdekében” (önértékelés, 30. oldal). A csökkenő hallgatói létszám, illetve a kisebb
költségvetési finanszírozás ellenére létszámleépítésre nem került sor, a képzés színvonalának a fenntartása
mellett a kar fejlesztéseket is végre tudott hajtani.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A TáTK az alapelveit, értékeit a honlapon is elérhető Küldetésnyilatkozat tartalmazza, stratégiájának
kereteit a kari intézményfejlesztési tervben [TATK IFT (2012-15)] fogalmazták meg. A minőségbiztosítási
rendszer egészének értékelésével kapcsolatban az önértékelés a következő megállapítást teszi: „elkezdődött
a minőségbiztosítási rendszer kialakítása”. A minőségbiztosítás igazodási pontjait alapvetően az
intézményi dokumentumok adják, szervezetét a karon működő hét tagú Minőségirányítási Bizottság jelenti.
A bizottság tanévenként kétszer ülésezik, működési rendje, az ülések jegyzőkönyvei a honlapon elérhetők.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok létesítése és indítása során a minden esetben vizsgálják a tervezett szak illeszkedését
a kari képzési struktúrához, a várható humánerőforrás-igényt, hallgatói létszámot és a munkaerő-piaci
igényeket. A vizsgálat része a gazdaságossági szempontból történő értékelés is, azaz a szak „önfenntartó”
képessége. A szaklétesítésekről és indításokról a Tudományos Bizottság is véleményt nyilvánít. A képzési
programok felülvizsgálatára, a változások átvezetésére évente kerül sor, a módosításoknál a hallgatói
visszajelzéseket is figyelembe veszik, a tantervváltoztatásokat érintő döntések dokumentáltak. A kar
vezetése a tanulmányi rendszer adatai alapján minden tanév végén – meghatározott adatkörökben – elemzi
a hallgatói előrehaladást, szükség esetén a problémák megoldása érdekében szakigazgatói megbeszélést
hív össze. A képzésekről rendszeres munkaerő-piaci visszacsatolást elsősorban a szakmai gyakorlatoknak
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terepet adó partnerek adnak. A DPR vizsgálatok egyetemi szintű koordinációban történnek.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott követelményeket az értékelések alapját jelentő egyetemi Hallgatói
Követelményrendszer (HKR) és annak kari részeket tartalmazó szabályzata tartalmazza. A hallgatói
panaszkezelés rendszere megfelelően kialakított, az észrevételeket elektronikus úton vagy nyomtatott
formában a Tanulmányi Hivatalhoz kell benyújtani.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az önértékelés adatai szerint a 78 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók-kutatók 75,6%-a (59 fő)
minősített. A minősítettséget tekintve 5 fő az MTA doktora, 10 fő CSc, 44 fő PhD fokozattal bír. Bár a
minősítettek aránya magas, ugyanakkor közülük mindösszesen 8,5% a MTA doktora, 91,5%-nak pedig
CSc/PhD fokozata van. A kvalifikált oktatók munkakör szerinti megoszlása: a 8 egyetemi tanárból 5 fő
DSc, 3 fő PhD; a docensi állományban egyetlen MTA doktora sincs, a 25 egyetemi docens mindegyike
CSc/PhD fokozattal bír. Az oktatók közül többen elismert szakmai folyóiratok szerkesztői, főszerkesztői
(Fundamentum, Esély, Szociológiai Szemle, BUKSZ), online portálok szerkesztésében vesznek részt. Az
oktatói utánpótlást elsősorban TáTK Szociológiai Doktori Iskolája biztosítja.
Az alábbi táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.

AT (teljes munkaidős,
munkaviszony, ill.
közalkalmazotti
jogviszony)

AT összesen
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tanársegéd
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egyetemi
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%

1

1

1

3

11

12

3
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3

2

16
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2

24
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2

8
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5
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2

5

4

51-62

5

12

4

>63

1

5

8

25

0

0

19

1

15

6

0

Az AT oktatók között mindösszesen 1 fő (1%) képviseli a 30 év alatti korosztályt, de a 41-50 éves
korcsoport is alureprezentált; 16 fő (21%); a 31-40 éves korcsoporthoz tartozók száma 29 fő (37%); az
51-62 éves korcsoporthoz 24 fő (31%) tartozik, a táblázat adatai szerint az 51 év feletti oktatók aránya
magas (41%).
Az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) népszerűsítésében kiemelt szerepet vállal a kari
Hallgatói Önkormányzat. A Neptun rendszer bevezetését követően minden félévben, minden kontaktórára
végeznek felmérést, a látogatást megelőző félévben a kérdőíveket a hallgatók 57%-a töltötte ki. Jelenleg a
felméréseknek az oktatókra vonatkozó eredményei a hallgatók számára nem publikusak, pedig ezek az
információk a tantárgyfelvételnél jelentősen megkönnyítenék a hallgatók kurzusválasztását. A nagy
létszámú külföldi hallgatóra való tekintettel az OMHV kérdőívek angol nyelvű elérhetőségére és
kitölthetőségére is szükség lenne.
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3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A tanulmányi előrehaladást a kar a mintatantervek megismertetésével és értelmezésével segíti, a személyi
kapacitások függvényében a lemaradók számára felzárkóztatási programokat szerveznek. A karon
mentorrendszer működik, a külföldi hallgató beilleszkedését is mentorok segítik.
A kiemelten tehetséges hallgatók részt vehetnek az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium
(ARTSZ) munkájában, amely 2003 óta fogja össze a társadalomtudományok iránt érdeklődő, társadalmi
kérdések iránt érzékeny hallgatókat. A szakkollégiumban alapozó (elméleti szemléletalkotó, módszertani,
illetve készségfejlesztő) és különféle műhelykurzusokat (kutató, egy speciális társadalomtudományi
területet érintő) szerveznek, továbbá támogatást nyújtanak a TDK munka elkészítésében, versenyekre
történő felkészülésben.
A TáTK infrastruktúrája a folyamatos fejlesztések (kari tanácsterem, tanári klub, kari kiállítóhely
kialakítása) ellenére sem kielégítő. A TTK-val közösen használt tantermek száma megfelelő, bár a méretük
nem mindig illeszkedik az oktatás jellegéhez. A Kari Könyvtár kevés férőhellyel rendelkezik. Saját épület,
egybefüggő épületrész híján a közösségteremtés fontos eszközének tekintik az internet és a közösségi média
kínálta lehetőségeket, a kari Facebook-oldal rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert. Publikálási
lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak a Társadalmi tanulmányok, a Kötetlen és a Kötő-jelek című
kiadványok.
A közéleti események fő kezdeményezői a kari HÖK és a Szakos Hallgatói Érdekképviselet. A sportolási,
rekreációs, egészségmegőrző-egészségfejlesztő lehetőségek igénybevételére az egyetem által biztosított
keretek között van lehetőség. Kiemelt figyelmet fordítanak az esélyegyenlőség biztosítására, munkájukkal
elnyerték a „Fogyatékos-barát munkahely” címet. 2011-ben a Lágymányosi kampuszon működő három
kar (TTK, IK, TáKT) összefogásával létrehozták az életvezetési tanácsadás szolgáltatást, melynek
keretében egy képzett klinikai szakpszichológus heti 6 órában ingyenes szolgáltatást nyújt a hallgatóknak.
A TáTK számos ösztöndíj lehetőséget biztosít, elsősorban teljesítmény és szociális alapon.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kar meghatározta a kulcsfontosságú eredménymutatóit, és azokat rendszeresen gyűjti. Az adatgyűjtések
alapvető forrásai az egyetem elektronikus adatkezelő rendszerei. A TáTK a hallgatói visszajelzések
eredményeit az OMHV-n és a vizsgáztatási lehetőséget is biztosító Coospace rendszeren keresztül kapja
meg. A hallgatói elégedettség mérésére és értékelésére az OMHV eljárás mellett a kar több más
elégedettségmérési eljárást is elindított (pl. on-line konzultáció, az Angelusz szakkollégium által végzett
vizsgálatok). A hallgatók tájékoztatását a Tanulmányi Hivatal, és a Neptun szolgáltatásai segítik.
A Hallgatói Önkormányzat honlapján a hallgatók a tanulmányaikhoz szükséges minden információt
elérnek, továbbá a közéleti-, szabadidős-, sportolási lehetőségekről is tájékoztatást kapnak. A HÖK által
finanszírozott és hallgatók által szerkesztett, rendszeresen megjelenő TátKontúr c. hallgatói lap szintén
elsősorban a kari hallgatók tájékoztatását szolgálja.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A TáTK – a viszonylagosan rövid (11 év) működési múltja miatt is – nagy hangsúlyt helyez a „brand”építésre. A külső kommunikáció alapvető csatornája a 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében megújult
kari honlap, amely gazdag információtartalommal várja az érdeklődőket. A képzési programok iránt
érdeklődők elektronikus forrásokból és nyomtatott kiadványokból is tájékozódhatnak (TáTKarokkal
várunk). A rendszeresen megrendezett különböző kari események is az érdeklődők informálását szolgálják.
Jelentős, közérdeklődésre számot tartó ügyekben sajtó- és médiaközleményeket adnak ki. Szakmai
kérdésekben az illetékes szakmai vezető nyilatkozik, egyéb kérdések nyilatkozati rendjét rektori utasítás
szabályozza. Az önértékelésben jelzik, hogy a SAP HR moduljához való hozzáférés korlátozott, ami
akadályozza a hatékony HR tevékenységet.
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III. Javaslatok a kar további működésére
1. A 2010. évi akkreditáció óta felvett 28 ‒ többségükben fiatal ‒ munkatárs ellenére a kari korfa
továbbra is „időzített bombaként ketyeg”. A 3.4. pontban közöl táblázat szerint a kar oktatóinak
mindössze 1%-a (!) 30 év alatti, míg az 51 éven felettiek aránya 41%. Ha az elkövetkezendő öt
évben ezen nem sikerül változtatni, az évtized végén súlyos generációs problémák jelenhetnek
meg. Nem kétséges, hogy a fiataloknak az oktató-kutató pályán való megtartása meghaladja a kar
lehetőségeit és a felsőoktatás irányítóitól hatékony, sokáig már nem halogatható költségvetési
intézkedéseket igényel.
2. Az oktatói teljesítmények értékelésére a hallgatók véleményezésén kívül más eszközök is
rendelkezésre állnak. A TáTK számára nem jelentene nehézséget egy kar-specifikus teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és alkalmazása, amelynek segítségével mérhetővé válna
az oktatók tényleges óraterhelése, kutatási és publikációs aktivitása. Egy ilyen rendszer a
minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés fontos kiegészítő eleme lehetne.
3. A kar egy saját Diplomás Pályakövetési Rendszerrel sokkal jobban nyomon követhetné a végzett
hallgatók elhelyezkedését. Tekintettel arra, hogy közel húsz szakon szerezhető diploma, a
pályakövetési rendszert minél hamarabb javasoljuk felvenni a kar stratégiai elemei közé.
4. Az egyetemen vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött. A fejlesztési munka elindul. A
MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon felhalmozott, gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a
TáTK az elindult fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be,
javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását
követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének
hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által
elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Természettudományi Kar

2015/7/VII/2. sz. MAB HATÁROZAT
A (Akkreditált)
A kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karát a MAB karként
akkreditálja. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a
következőket állapította meg:
o

o

Egy vagy több képzési területen60 (ténylegesen 2), tudományterületen61 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzési 62, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el. Emellett szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
464 fő.

o

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(464 főből 371 fő; 80%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak.

o

Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 12,2 fő.

o

A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.

o

Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és a legszükségesebb pénzügyi eszközökkel.

o

A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – bár nagyobb részt megfelelőek, de az egyetem egészére
vonatkozó és a jelen II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekkel és javaslatokkal záros
határidőn belül teljessé kell tenni azokat.

A vonatkozó képzési területek felsorolása: természettudomány, gazdaságtudományok
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: természettudományok
62 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
60
61

90

ELTE – TTK akkreditációs jelentés

II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az ELTE Természettudományi Kara sok diszciplínában az egyetem alapításától kezdve oktat, jelenleg az
ország legnagyobb és egyik legnépszerűbb egyetemi kara, amely a természettudományok minden ágára
kiterjedő képzési és tudományos kutatási tevékenységet folytat.
A kar az önértékelésben alapvető stratégiai célként – az egyetem célkitűzésével összhangban – a
kutatóegyetemi normák további teljesítését, a hazai vezető szerep és a nemzetköri elismertség megtartását
fogalmazta meg. Hosszabb távon célként tűzte ki az alapképzési létszámok csökkentése mellett a mester
és a doktori képzés volumenének növelését, és igyekezett megőrizni a kibocsátott diplomák színvonalát.
A 2010/9/V. sz. MAB-határozat az ELTE TTK vonatkozásában az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg:
 az oktatói gárda torzuló korfájának kezelése;
 az akkori Kémiai Intézet példájára a személyi politika intézeti szintre emelése a tanszéki szint
helyett;
 a minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és beépítése a mindennapi tevékenységbe, illetve
gondolkodásba, stratégiai tervezésbe.
Az oktatói korfa tekintetében a karnak nem sikerült előrelépnie. A legnagyobb változás, hogy amíg 2010ben a 41–50 éves vezető oktatók száma meghaladta a 70 főt, addig jelenleg ez a létszám csak 40 fő. A 30
év alatti oktatók száma csökkent, viszont a fiatal (30 - 40 év) vezető oktatói kör létszáma nőtt.
Az előző akkreditáció idején csak a Biológiai és a Kémiai Intézet működtetett saját, belső minőségbiztosítást (ezt az intézet nemrégen úgy modernizálta, hogy Excel táblák kitöltése helyett web-alapúvá
tette), azóta a Matematikai Intézet is követte a példát. Ugyanakkor a kari minőségbiztosítási rendszer teljes
körű kiépítésére még nem került sor, ma már ennek megoldását az ELTE rektora által szorgalmazott,
kiépítés alatt álló, a központi minőségbiztosítást is segítő rendszerrel lenne célszerű megoldani.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A TTK működésének szabályozottsága, annak dokumentáltsága jó, összhangban van az egyetem működési
rendszerével. A kari SzMSz és egyéb szabályzatok a döntési jogköröket a jó működéshez szükséges
részletességgel határozták meg. Az ELTE-n kialakított teljes kari autonómia kettős arcú: egyértelmű a
vezetői jogkör és felelősség, ugyanakkor korlátozott és szigorúan szabályozott a mozgástér. A felsőoktatást
sújtó megszorító intézkedések, a kiszámíthatatlan központi rendelkezések mellett különösen nehéz egy
koherens stratégia és cselekvési program kidolgozása.
A kar küldetésének tekinti az európai műveltségre és kulturális hagyományokra épülő, annak értékeit
megőrző, magas szintű természettudományos kutatás és oktatás megvalósítását. A modern
természettudományos ismeretek kutatása és átadása mellett célként határozta meg az évszázadok során
felhalmozott, „hagyományos” ismeretek oktatását is a következő nemzedéknek.
A kar szervezeti felépítése meglehetősen egyedi és heterogén. Alapvetően intézeti rendszerben működik,
az 5 önálló intézete az előző akkreditációs periódus alatt jött létre, működésük mostanra stabilizálódott. Az
intézetekben központok, tanszékek, csoportok, laboratóriumok működnek (Biológiai Intézet: 12 tanszék, 1
csoport; Fizikai Intézet: 5 tanszék, Környezettudományi Centrum; Földrajz- és Földtudományi Intézet:
Földrajztudományi Központ (ezen belül 4 tanszék), Földtudományi Központ (ezen belül 7 tanszék, 1
csoport); Kémiai Intézet: 4 tanszék, 16 laboratórium; Matematikai Intézet: 7 tanszék, 1 központ.
Minden intézetben a döntéshozó fórum választott testülete az Intézeti Tanács, melynek működési rendjét
dékáni utasítás szabályozza. A Környezettudományi Centrum intézetközi egység, amely a környezettudományi alap- és mesterszintű képzéseket gondozza. Bár az intézetektől szervezetileg függetlenek, de a
személyi állomány miatt mégis azokkal szorosan együttműködnek a doktori iskolák.
A következő szervezeti egységek dékáni irányítás alatt működnek: Kommunikációs Hálózatok
Laboratóriuma, Természetrajzi Múzeum, Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ, Tudománytörténet és Tudományfilozófiai Tanszék.
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A dékán elnöklete alatt működik a Kari Tanács és a Dékáni Tanács. Az előbbi tagjait az SZMSZ által jól
definiált rendben választják a kar közalkalmazottai. A dékánt a Kari Tanács választja. A Dékáni Tanács
tagjai a dékánhelyettesek, az intézetigazgatók, a Kari Professzori Tanács elnöke, a hallgatói (HÖK) és a
doktoranduszi (DÖK) önkormányzat elnökei és a szakszervezet (FDSZ) képviselője.
A Hallgatói Önkormányzat a jogszabályi keretek adta lehetőségeknek megfelelően vesz részt a kari
vezetésben; az SZMSZ szerint a kari bizottságokban és a Kari Tanácsban már a javaslatok előkészítése
során is megfelelő arányban képviseli a hallgatók érdekeit. Számos tisztségviselő – 3 elnökhelyettes, 7
biztos és 7 koordinátor – és bizottságok (pl. Tanulmányi Bizottság, Hallgatói Jóléti Bizottság stb.)
segítségével a feladatait megfelelően, jó minőségben tudja ellátni.
A kari szintű együttműködés az intézetek, illetve az intézeteken belüli (nem önálló) tanszékek közötti
együttműködést jelenti. A kar 5 intézete között – nem szimmetrikus módon – az oktatott ismeretanyag
jellegéből szükségszerűen adódik az átoktatás: a matematika alapjait például többnyire a Matematikai
Intézet oktatja az egész karon, a Kémiai Intézet a biológus- és fizikus hallgatók számára is oktat kémiát, a
Fizikai Intézet a csillagászok és meteorológusok fizikaoktatásában vesz részt.
Az ELTE karai közötti oktatási együttműködésre jó példa a tanárképzés; a tanárszakokon a
természettudományos szakmódszertani tárgyakat a TTK oktatja. A kar együttműködése az Informatikai
Karral a legintenzívebb: az IK számítástechnikát oktat a TTK-n, az IK hallgatói számára pedig a TTK
hirdet meg matematikai tárgyakat. A karon folyó földtudományi alapképzési szak oktatásában részt vesznek
az az IK Térképészeti tanszékének oktatói A vegyészhallgatók emelt szintű alap-matematika kurzusának
évek óta előadói az IK oktatói.
A TTK-nak jó kapcsolata van számos hazai felsőoktatási intézménnyel, többek között hagyományosan
intenzív a kar együttműködése pl. a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Semmelweis Egyetemmel. Az
ELTE és a BCE közös képzésében folyik a „biztosítási és pénzügyi matematika” szak oktatása, amelyben a
hallgatók az ELTE-n veszik fel a matematikai tárgyakat. A SE és az ELTE között több évtizede létrejött
együttműködési megállapodás alapján, a Gyógyszerésztudományi Karon az ELTE Kémiai -, valamint a
Biológiai Intézetének munkatársai vendégoktatóként vesznek részt, elsősorban a kémiai tárgyak, kisebb
mértékben néhány biológiai kurzus oktatásában. A két intézménynek meg kell állapodni arról, hogy a
gyógyszerész szakon végzettek esetében az Oklevélmellékletben sorolják fel (pl. 2.4. pont) az ELTE TTK
által oktatott tantárgyakat.
Külföldi egyetemekkel elsősorban a doktori képzésben van rendszeres együttműködés. A „co-tutelle”
program keretében a doktorandusz és témavezetője kezdeményezésére, a tudományági doktori tanács
javaslatára az ELTE és a külföldi partneregyetem között jön létre a szerződés. A 2009/2010-es tanévtől
mostanáig 17 ilyen szerződés kötöttek, közülük a legtöbbet francia egyetemekkel (Université Pierre &
Marie Curie, Université Paris IX-Dauphine, Université d’Orléans, L’Université Henri Poincaré stb.), de
szerepel a listán Universitet Wien, az Institut National Polytechnique de Grenoble és a kolozsvári BabeşBolyai Tudományegyetem is. Jelenleg van folyamatban szerződés aláírása az Arenberg Doctoral School KU
Leuvennel, és tárgyalási fázisban van a megállapodás a Technische Universität Dresden-nel. Mesterszintű
hallgatócseréről, pontosabban közös diploma kiadásának szándékáról 2001-ben kötöttek (és 2009-ben a
bolognai rendszer miatt megújítottak) egy megállapodást a holland Vrije Universitet-el (Amszterdam),
amelynek keretében matematika mesterszakos hallgatók utazhatnak Hollandiába és vehetnek részt az ott
folyó matematikusképzésben.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis jól áttekinthető táblázatos formában készült, a kari helyzetértékelés alapvetően reális,
az erősségeket, gyengeségeket, a lehetőségeket és a korlátokat megfelelően tárgyalja. Az erősségek között
a TTK működésének számos, kétségtelenül kiemelkedő eredményét is felsorolják. A gyengeségek közül
kiemelendő a még mindig nem megfelelő korfa, valamint az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges
források hiánya. Nem kétséges, hogy mindkét esetben a külső tényezők is jelentős mértékben hozzájárultak
a kedvezőtlen kép kialakulásához. A karon folyó oktatás – kutatás – fejlesztés költséges infrastruktúrát
igényel, amelynek nemcsak beruházási, hanem a folyamatos eszközfejlesztési, működtetési költségei is
magasak, ennek finanszírozása nem megoldott, a saját bevételek növelésével is csak legfeljebb javítható a
helyzet.
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II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1 Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A TTK képzési stratégiája a mesterképzést állítja előtérbe. Az önértékelés megfogalmazása szerint „ az
alapképzés fő célja a mesterszakra való felkészítés.” A karon két képzési területen (természettudomány,
gazdaságtudományok), több alap- (7) és mesterszakon (15) folyik graduális képzés, amelyek egy szak
kivételével (tudománykommunikáció a természettudományban) csak nappali (teljes idejű) képzési
formában indulnak, idegen nyelvű képzést nem folytatnak. A felsoroltak mellett egy felsőfokú szakképzési
szakot és két szakirányú továbbképzést is oktatnak. A 2013/14-as tanévtől kezdve 6 új osztatlan tanárszakot
indítottak 162 hallgatóval, a képzések egyelőre – kísérleti jelleggel, ill. piacfelmérés céljából – tetszőleges
szakpárban végezhetők, sőt a TTK-s szakok szabadon kombinálhatóak informatikai vagy bölcsész
tanárszakokkal is.
A kar a természettudomány területén ma is őrzi a kiemelkedően erős hazai oktatási pozícióját, ennek
köszönhetően a TTK-ra nemcsak a fővárosi régióból, hanem az ország szinte minden területéről érkeznek
hallgatók. A korábbi években az elsőéves alapszakos hallgatók számára szélesre tárta a kapuit, azaz a
felvételi ponthatárokat viszonylag alacsonyan állapította meg, ennek következtében sok olyan hallgatót is
felvettek, akiknek vagy az ismeretei voltak hiányosak, vagy – rosszabb esetben – nem rendelkeztek
választott szakjuk elvégzéséhez elegendő képességekkel. 2010 és 2012 között, kisebb-nagyobb ingadozás
mellett, az alapképzéseken első évfolyamra beiratkozók száma 1250 fő körül stabilizálódott. A beszámolási
időszakban az alapképzésben diplomát szerző hallgatók aránya nem érte el az első évre felvettek számának
50%-át. 2013-ban a bemeneti követelmények szigorításának köszönhetően némi csökkenés mutatkozik az
első évfolyamok létszámában, ugyanakkor a megváltozott felvételi kritériumok (pl. a jogszabály szerinti
maximális 300 eFt/félév önköltség bevezetése, a kapacitásszámok csökkentése) hosszú távú hatása csak
néhány év után ítélhető meg. Az adatok azt mutatják, hogy az alapszakot végzettek körülbelül negyede
folytatja tanulmányait mesterszakon, amiben közrejátszik az ipar elszívó ereje, a jó elhelyezkedési
lehetőségek. Az előző öt évben mesterszakon első évfolyamra beiratkozók száma kisebb mértékben (2010:
422 fő, 2014: 385 fő; a csökkenés 15%) esett vissza, viszont az összlétszámok csökkenése növekvő
tendenciát mutat (2010: 1380 fő; 2014: 856 fő; a csökkenés 38%).
A TTK mind az 5 intézetében a szakterületüknek megfelelő doktori iskola működik, mellettük hatodikként
van jelen a karon az interdiszciplináris jellegű Környezettudományi Doktori Iskola. A lemorzsolódás a
mesterszakokon és a doktori képzésben már nem jelentős, de sok olyan hallgató van, akik nem fejezik be
a képzést két, illetve három év alatt.
A tehetséggondozás fő eszköze a TDK munka, ami a doktori képzésre való továbblépést is segíti. Az
OTDK-n a kar hallgatói a vizsgált időszakban kiemelkedően teljesítettek; a benyújtott dolgozatok száma
200 és 240 között, az elért helyezések száma pedig 100 körül mozgott (az első helyezések száma átlagban
35). A hallgatók számos egyéb versenyen is magas teljesítményt érnek el. Ezek között kiemelendő a
Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny, a Fizikai Intézet által évtizedek óta szervezett Ortvayverseny, az „International Mathematics Competition for University Students” (IMCUS), a Vojtech Jarnik
International Mathematical Competition és a Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny.
Végzettek elhelyezkedése
A hallgatók véleménye szerint a TTK piacképes tudást biztosít számukra, amely nagyban hozzájárul a
munkaerőpiacon való gyors elhelyezkedésükhöz. Ennek negatív hozományaként tekinthető, hogy sokan
nem folytatják mesterszakon a tanulmányikat. A karon végzett hallgatók fő elhelyezkedési területei: az
akadémiai szféra, az ipar, gazdaság, a nem akadémia közszféra. A visszajelzések elsősorban az akadémia
szférából érkeznek, egyéb területek visszajelzése szórványos. A végzett hallgatók beválását csak
részlegesen tudják követni, az egyetem központilag tesz erőfeszítéseket a volt diplomásainkkal történő
kapcsolattartásra.
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2.2 Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A TTK kutatási-fejlesztési tevékenysége az intézetek keretein belül a tanszékeken, illetve laboratóriumokban folyik. A területet a tudományos dékánhelyettes felügyeli, munkáját a Tudományszervezési és
Egyetemközi kapcsolatok Osztálya (TEO) segíti. A kutatások forrása leggyakrabban – egy 7 fős pályázati
csoport által kezelt – pályázatokból származik, de van vállalkozói, alvállalkozói szerződés által
finanszírozott kutatás is. A kari szintű pályázatokból vásárolt nagy műszereket a kari Műszercentrum
(KKMC) fogja össze. A kar intézeteken kívüli kutatóközpontja, tudásközpontja az e-Science Regionális
Egyetemi Tudásközpont (RET), illetve a Környezettudományi Kooperációs Kutatási Központ (KKKK). A
kutatás fontos háttere továbbá 16 MTA–ELTE -, valamint a Lendület program keretében működő 8
kutatócsoport.
A kar publikációs teljesítménye kiemelkedő; évente átlagosan 1000 folyóiratcikk jelenik meg, amit 250 400 közötti könyvrészlet, 25 könyv és konferencia kiadványban megjelent publikáció egészít ki. A
független éves hivatkozások átlaga 5000 körül mozog, a kumulált átlagos évenkénti impakt faktor 2000.
A TTK hazai külső kutatási kapcsolatai közül a leglényegesebb az MTA kutatóintézeteivel való
együttműködés, többek között az SzBK, a SZTAKI, az ATOMKI, a Rényi Alfréd Kutatóintézet stb., de
feltétlenül megemlítendők az ipari kapcsolatok. A központi nyilvántartás 38 TTK-s K+F együttműködést
tartalmaz (közöttük akadnak külföldi partnerek is). A leggyakoribb partner a Richter Gedeon Gyógyszergyár és a Servier Zrt. A K+F együttműködések mellett a TTK vállalkozási formában is kapcsolatban áll
külső ipari partnerekkel. A vállalkozási szerződések száma jelentősen nőtt; a 2010. évi 23 szerződéssel
szemben 2014. októberérben 83 volt a szerződések száma.
A TTK nagyszámú tudományos jellegű nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, az egyre romló finanszírozási
körülmények ellenére megőrizte súlyát a nemzetközi tudományos életben. Formális nemzetközi
együttműködések többnyire közös pályázatok (COST, FP7, TéT, OTKA NN stb.) keretében jönnek létre.
Esetenként a kooperációk a külföldön rendelkezésre álló, itthon elérhetetlen infrastruktúrának köszönhetők
(pl. CERN, hawai csillagászati távcsövek). A sikeres együttműködést a kutatások eredményei, illetve a
külföldi társszerzőkkel megjelenő publikációk jelzik. Megemlítendők még a több százra tehető informális
kapcsolatok is.
2010 óta a kar 193 munkatársa nyert el pályázatot, összesen 4 367 373 150 Ft értékben, emellett 21 EU-s
pályázat 3 431 000 EUR bevételt jelentett. Kiemelendő az OTKA pályázatok értéke, ami a négy éves
időszakban meghaladta a 2,7 Mrd Ft-ot.

2.3 Gazdálkodás
A TTK költségvetésének alapvető forrásai az állami támogatás és a saját bevétel. A saját bevétel mindössze
3-500 MFt-ot tesz ki a 2-3 Mrd forintos teljes éves költségvetésből. A saját bevétel részét képezik az oktatási
tevékenységhez kapcsolódó befizetések (pl. tandíjak, késedelmi és eljárási díjak), amelynek
felhasználásáról a kar dönt. Míg a saját bevételek összege lényegében évről évre gyakorlatilag nem
változtak, a támogatásból származó bevételek az elmúlt években folyamatosan csökkentek. A folyamatosan
csökkenő támogatás és a lényegében szinten maradó saját bevételek hatására a TTK forrásai folyamatosan
szűkültek.
Az állami támogatást és a saját bevételeket a kutatási pályázatokból befolyó pénzek egészítik ki. A kötött
felhasználású pályázati pénzek nem részei a kari költségvetésnek, ezekkel az egyetem és a kar
szabályzataiban meghatározott elvonások (rezsi) után az adott pályázat témavezetője rendelkezik, melyeket
a pályázatban vállalt feladatok megvalósítására kell felhasználnia.
A személyi kiadások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok a teljes bevétel több mint 90%-át teszik ki, 2011
óta felhalmozásra (új műszerek, eszközök beszerzésére) kari pénzekből lényegében nem került sor. Kutatási
célú kisebb műszerbeszerzéseket pályázati forrásokból vásárolnak (nagyobb műszerek beszerzésére igen
ritkán), az oktatási eszközök tekintetében azonban jelentős a kar lemaradása. A TTK az elmúlt év (2014)
közben az ELTE általános tartalékából 50 MFt-os többlettámogatást kapott, amelyből15 MFt értékben
belső pályázatot hirdetett meg a tudományos infrastruktúra javítására.
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II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1 Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A karon a minőségbiztosítási tevékenységnek önálló szabályozási dokumentációs rendszere nem épült ki.
A TTK a minőségbiztosítás kiemelt fontosságú fórumainak a doktori és habilitációs eljárásokat tekinti. Az
önértékelés megfogalmazása szerint a „minőségbiztosítás elvi jelentőségű intézménye az oktatómunka
hallgatói véleményezése”. A tevékenység szervezeteként létrehozott Minőségbiztosítási és Stratégiai
Bizottságban 2-2 egyetemi oktató képviseli az intézeteket. A Bizottság elsősorban a professzori, docensi
pályázatok előkészítésével, a kari pályázati tevékenységek összehangolásával foglalkozik. A kar honlapján
a minőségbiztosítással kapcsolatos információ nem érhető el.

3.2 Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Új képzési programok indítását az intézetek kezdeményezik, az Intézeti Tanács jóváhagyását követően
kerülnek a Kari Tanács elé. A programok által elérni kívánt tanulmányi kimenetek tekintetében a KKK
követelményein túl a kar a tudományos teljesítményt ösztönző képességek kibontakoztatására, az ehhez
szükséges készségek kialakítására helyezi előtérbe. A képzési programok felülvizsgálata a HKR-ben
szabályozott módon történik, az alapszakok átfogó vizsgálatát 2010-ben végezték. A hallgatók
előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérésére az egyetem adatszolgáltatásai biztosítják az
információkat; a felmérések eredményeinek szervezett visszacsatolására nem kerül sor.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatókkal szemben támasztott követelmények a HKR-n és annak kari szabályozásán alapulnak. A
szakokra vonatkozó tantervi hálók és tantárgyleírások a Tanulmányi osztály honlapján érhetők el. A
hallgatói értékelési és panaszkezelési eljárások az egyetem általános rendjét követik.

3.4 Az oktatók minőségének biztosítása
Az alábbi táblázat a karon AT (teljes munkaidős, közalkalmazotti) jogviszonyban állók számát tartalmazza,
munkakör és életkor szerinti bontásban, az életkori megoszlás százalékos kiegészítésével.
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A táblázat szerint az 51-62 éves korcsoporthoz tartozók vannak legnagyobb arányban (30%), a 137 főből
94 fő vezető oktató. 2010-ben a 41–50 éves korosztályban még a 70 főt meghaladta a vezető oktatók száma,
mostanra ez a létszám nem éri el az 50 főt. A 30 év alatti és a 63 évnél idősebb oktatók száma valamelyest
csökkent.
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A kvalifikált oktatók aránya magas; az önértékelés adatai szerint a 464 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatók-kutatók 80%-a (371 fő) minősített. Közülük 9 fő (2,4%) a MTA tagja, 81 fő (21,8%)
a MTA doktora, 281 fő (75,7%) CSc/PhD fokozattal rendelkezik.
Bár a kari minőségbiztosítási rendszer teljes körű kiépítése még nem történt meg, ugyanakkor az összes
intézetben működik az oktatói minőségbiztosítás abban az értelemben, hogy a kinevezések és előléptetések
során szigorú minőségi követelményeknek kell megfelelni.
A Neptun rendszer bevezetése óta az oktatók hallgatói véleményezése (OMHV) minden félévben, minden
kontaktórára kiírásra kerül, a kérdőív elektronikusan kitölthető. A kitöltési arány az elmúlt félévben
meghaladta a 60%-t. Visszacsatolásokra vonatkozó formális eljárások a karon nincsenek. Jelenleg a
felmérés eredménye a hallgatók számára nem publikus, viszont a tantárgyfelvételnél nagyban
megkönnyítené a kurzusválasztást, mennyiben a korábbi félév oktatókra vonatkozó eredményeit ismernék
a hallgatók.

3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A tanulástámogatás egyik eszközeként a karon a 2013/14-es tanévben – középiskolák bevonásával –
felzárkóztató tanfolyamokat szerveztek. A nagyszámú (100 fő) jelentkező mintegy fele kapcsolódott be a
tanfolyamokba, közülük is jelentős volt a lemorzsolódás. A bemeneti követelmények szigorítása mellett
bevezették az un. „kritériumtantárgyakat”, az adott szak tanulmányainak megkezdéséhez szükséges
középiskolai tudást ellenőrzik. A hallgatói felzárkózást, előmenetelt a HÖK mentori rendszerrel támogatja,
ennek köszönhetően is csökkent a lemorzsolódás egyes tantárgyak esetében.
Bár a kar alapvető infrastruktúrája biztosított (a két korszerűnek mondható épület korszerű
internethálózattal rendelkezik, laboratóriumi területek állnak rendelkezésre a műszerezettség egyes
területeken megfelelő, máshol elavult, de pillanatnyilag még alkalmas az oktatás biztosítására), ugyanakkor
hosszú távon ez az állapot nem tartható, az elavuló műszer és számítógép park az oktatás minőségének
súlyos romlásához vezethet. A hallgatók felkészüléséhez a karon széles szolgáltatási kínálatot nyújtó kari
könyvtár működik.
A TTK-n nagy hagyományai vannak a tehetséggondozásnak, a kiemelten tehetséges hallgatók több
szakkollégium munkájában vehetnek részt. Az Eötvös Szakkollégiumban elsősorban természettudományos
műhelyek működnek, amelyekben a kar oktatói jelentős munkát vállalnak. Az 1992-ben létrehozott Bolyai
Szakkollégium a TTK és az Informatikai Kar szakkollégiumaként működik. Az alapítással a magyar
természettudományos felsőoktatás magas színvonalú, interdiszciplinaritást megvalósító központját
kívánták létrehozni azzal a céllal, hogy a legkiválóbb hallgatókat felkészítsék a színvonalas kutatómunkára,
a nemzetközi tudományos életben való sikeres részvételre. Emellett a szakkollégiumok a tantervi
előírásokon túlmenően kibővített ismereteket biztosítanak szemináriumok, előadások formájában,
támogatást nyújtanak a TDK munka elkészítésében, versenyekre való felkészítésben. Jellemzően kari, és
egyre növekvő érdeklődés mellet rendezett esemény az „5vös5” verseny. A szakkollégiumhoz hasonlóan a
közelmúltban megszervezésre került a Tanári Műhely, amelynek célja, hogy az osztatlan tanárképzésben
résztvevőket összefogja, segítse és – a szakkollégiumokhoz hasonlóan – lehetőséget adjon a társadalmi
problémákra érzékeny, széles látókörű szakemberek képzésére.
A TTK az öntevékeny közművelődéséhez a kari közéleti lehetőségek gazdag kínálatát biztosítja
(Matematikus kórus, a Tanári műhely stb.). A sportolási, rekreációs, egészségmegőrző-egészségfejlesztő
tevékenységek az egyetem szervezésében biztosítottak. A fogyatékkal élő hallgatók száma évente 40-50 fő,
támogatásuk a fogyatékosügyi koordinátor feladata. A Lágymányosi kampuszon működő három kar (TTK,
IK, TáKT) összefogásával létrehozott életvezetési tanácsadás szolgáltatást is biztosítanak a hallgatóknak.
A hallgatók – a számos ösztöndíj lehetőség közül elsősorban teljesítmény (a rendszeres tanulmányi,
rendszeres kulturális, rendszeres sport-, rendszeres tudományos, rendszeres szakmai ösztöndíjak; és az
egyszeri tudományos, kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíj) és szociális alapon
részesülhetnek ösztöndíjban. A kar hallgatói férőhelyet igényelhetnek az egyetem kollégiumaiban, amelyek
kedvezményes térítési díj mellett számos közösségépítő rendezvénynek adnak otthont. A hallgatói
szolgáltatások körében negatívumként a menza hiányát említi az önértékelés, a rendelkezésre álló büfék a
meleg étel, és az ülőhelyek számában sem tudnak megfelelő étkezési lehetőséget biztosítani.
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3.6 A kar belső információs rendszere
A belső információáramlás meghatározó csatornája az internet. Az információterjesztés két alapvető
formája a honlap és az e-mail. A TTK Hallgatói Önkormányzata heti rendszerességgel adja ki a Tétékás
Nyúz néven – nyomtatott formában és elektronikusan is elérhető – szerkesztett lapot. A hallgatókat érintő
ügyekben elsősorban a Neptun tölt be meghatározó szerepet. A Tanulmányi Osztály honlapjának egy része
a külföldi hallgatók tájékoztatása céljából angol nyelven is elérhető. A kar a közelmúltban az
adminisztrációt és a nyilvántartások kezelését megkönnyítő web-es felület fejlesztését indította el. A
rendszer több eleme már működik, a tapasztalatok pozitívak. A kari működés adatgyűjtései nem
„automatizáltak”, az adatok megbízhatósága a kar értékelése szerint esetenként kétséges. Az önértékelés
megfogalmazása szerint „..a minőségmutatókra vonatkozó információk tömege szinte lehetetlenné teszi az
egyszerű, átfogó kép kialakítását a kar helyzetéről,…”.
Az önértékelés megfogalmazása szerint a hallgatói elégedettség mérésének (OMHV) motorja, népszerűsítője a Hallgatói Önkormányzat. A HÖK honlapján a hallgatók számára a tanulmányaikhoz szükséges
minden információ elérhető, ezen a felületen a közéleti-, szabadidős-, sportolási lehetőségekről szintén
tájékoztatást kapnak a hallgatók.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A nyilvánosság tájékoztatásának meghatározó csatornái a kari és intézeti honlapok és a doktori iskolák web
oldalai. A képzési programok iránt érdeklődők informálására a Tanulmányi Osztály honlapja mellett, az
egyes szakokat gondozó intézetek is adnak tájékoztatást a képzéseikről. A külföldi hallgatókat az angol
nyelvű oldalak segítik. A doktori iskolák programjairól a Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok
Osztálya által gondozott oldalon olvashatók információk. Az érdeklődők személyes tájékoztatását szolgálja
a Nyílt Nap és a Kutatók Éjszakája programok rendezvénysorozata. A közérdekű és kötelezően közzéteendő
információkat az egyetem központi eljárásai szerint, a Tanulmányi Osztály és a Könyvtár
közreműködésével hozzák nyilvánosságra. A sajtóban való megjelenés eseti és elsősorban külső
megkeresésen alapul.

III. Javaslatok a kar további működésére
1. Javítandó a kar még mindig nem megfelelő oktatói korfája.
2. Javasoljuk a belső oktatói utánpótlás erősítését.
3. Javasoljuk a saját bevételek növelését, biztosítva ezzel a folyamatos eszközfejlesztés és
működtetési költségeket.

4. Az egyetem vezetése a közelmúltban egy átfogó, formalizált, az egyetem egészére érvényes,
egységes minőségfejlesztési rendszer megvalósításáról döntött; a fejlesztési munka elindul. A
MAB álláspontja szerint ennek a feladatnak a megvalósítása nem nélkülözheti a karokon
felhalmozott, gazdag tartalommal bíró „minőség-tudás” egyetlen elemét sem. Javasoljuk, hogy a
TTK az elindult fejlesztő munkába képviselője/képviselői útján proaktívan kapcsolódjon be,
javaslatokkal, jó gyakorlatokkal támogassa a rendszerépítést. A keretrendszer kialakítását
követően annak kari adaptációját mielőbb készítse el, és vezesse be. A rendszer kari működésének
hatékonnyá tétele érdekében belső képzésekkel, tájékoztatásokkal segítse az egyetem által
elfogadott egységes minőségszemlélet- és kultúra terjedését.
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FÜGGELÉK
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által folytatott képzések
Állam- és Jogtudományi Kar
képzési terület: társadalomtudományi
tudományterület: társadalomtudományok

alapképzések: (3)
igazságügyi igazgatási (L)
munkaügyi és társadalombiztosítási (L)
politológia (N)
mesterképzések: (3)
európai és nemzetközi üzleti jog (L) – angol nyelven
(European and International Business La
kriminológia (N)
politikatudomány (N)
osztatlan (mester) képzés: (1)
jogász (N/L)
doktori képzés: (2)
Állam-és jogtudományi DI
Politikatudományi DI
szakirányú továbbképzések:
adójogi szakjogász, adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, adatbiztonsági és adatvédelmi jogi
szakokleveles szakember, befektetési, vállalatfinanszírozási és tőzsdei szakjogász, biztosítási szakjogász, családjogi szakjogász, egészségügyi szakjogász, építési jogi szakokleveles mérnök, Európai
üzleti jog, gazdasági büntetőjogi szakjogász, igazságügyi szociális tanácsadó, infokommunikációs
szakjogász, ingatlanforgalmi szakjogász, ingatlanforgalmi szakjogász ellenőr, iparjogvédelmi és
szerzői jogi szakjogász, jogi szakokleveles államháztartási ellenőr, jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományim, informatikai, műszaki,
természettudományi) szakember, jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember, jogi szakokleveles
orvos és egészségügyi szakember, jogi szakokleveles pedagógus, jogi szakokleveles sportszakember,
kereskedelmi szakjogász, környezetvédelmi szakjogász, közbeszerzési szakjogász, közlekedési szakjogász, munkajogi szakjogász, munkajogi szakokleveles tanácsadó, sportjogi szakjogász, szabályozási
(kodifikátor) szakjogász, társasági jogi és cégjogi szakjogász, tőkepiaci és bankszakjogász
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
képzési terület: pedagógusképzés

alapképzések: (1)
gyógypedagógia (N/L)
mesterképzések: (1)
gyógypedagógia (N/L)
szakirányú továbbképzések:
adaptált testkultúra és sport, autizmus spektrum zavarok pedagógiája,
családközpontú koragyermekkori intervenció, családközpontú koragyermekkori intervenció
konzulens
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Bölcsészettudományi Kar
képzési területek: : bölcsészettudományi, művészetközvetítés, társadalomtudományi
tudományterület : bölcsészettudományok
alapképzések: (13)
anglisztika (N) – angol nyelven is
ének-zene (N, L)
germanisztika (N) – angol, német nyelven is
informatikus könyvtáros (N, L
keleti nyelvek és kultúrák (N)
kommunikáció és médiatudomány (N, L)
magyar (N)
néprajz (N)
ókori nyelvek és kultúrák (N)
romanisztika (N) – francia, olasz, spanyol nyelven is
szabad bölcsészet (N)
szlavisztika (N) – orosz nyelven is
történelem (N)
mesterképzések (58)
alkalmazott nyelvészet (N)
amerikanisztika (N) – angol nyelven is
anglisztika (N) – angol nyelven is
arabisztika (N)
asszíriológia (N)
beszédtudomány (N)
bolgár nyelv és irodalom (N)
cseh nyelv és irodalom (N)
egyiptológia (N)
elméleti nyelvészet (N) – nem akkreditált!
esztétika (N)
filmtudomány (N) – angol nyelven is
filozófia (N)
finnugrisztika (N)
fordító és tolmács (N)
francia nyelv, irodalom és kultúra (N) – francia nyelven is
hebraisztika (N)
horvát nyelv és irodalom (N)
hungarológia (N)
indológia (N)
informatikus könyvtáros (N, L)
iranisztika (N)
irodalom- és kultúratudomány (N) – angol nyelven is
iszlám tanulmányok (N)
japanológia (N) – nem akkreditált!
klasszika-filológia (N)
kommunikáció- és médiatudomány (N)
koreanisztika (N)
Közép-Európa tanulmányok (N)
lengyel nyelv és irodalom (N) – lengyel nyelven is
levéltár (N)
logika és tudományelmélet (N) – angol nyelven is
magyar nyelv és irodalom (N) – angol nyelven is
mongolisztika (N)
művészettörténet (N)
néderlandisztika (N)
német nyelv, irodalom és kultúra (N) – német nyelven is
német nemzetiségi nyelv és irodalom (N) – német nyelven is
néprajz (N)
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olasz nyelv, irodalom és kultúra (N) – olasz nyelven is
orosz nyelv és irodalom (N) – orosz nyelven is
portugál nyelv, irodalom és kultúra (N) – portugál nyelven is
régészet (N)
reneszánsz tanulmányok (N)
román nyelv, irodalom és kultúra (N)
ruszisztika (N) – orosz nyelven is
sinológia (N)
skandinavisztika (N)
spanyol nyelv, irodalom és kultúra (N) – spanyol nyelven is
szemiotika (N) – angol nyelven is
szerb nyelv és irodalom (N)
szlovák nyelv és irodalom (N)
szlovén nyelv és irodalom (N)
történelem (N) – angol, francia, német, orosz nyelven is
történeti muzeológia (N)
turkológia (N)
ukrán nyelv és irodalom (N)
vallástudomány (N)
tanári szakképzettségek: (22)
angol nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár, filozófiatanár, francia nyelv és kultúra tanára, horvát és
nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel kultúra tanára, latin nyelv és
kultúra tanára, magyartanár, magyar mint idegen nyelv tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra
tanára, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára,
ógörögtanár, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol
nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák
nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán
nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
doktori képzések: (4)
Filozófiatudományi DI
Irodalomtudományi DI
Nyelvtudományi DI
Történelemtudományi DI

Informatikai Kar
képzési területek: informatika, természettudomány
tudományterület: műszaki tudományok

alapképzések: (1)
programtervező informatikus (N/E) – angol nyelven is
mesterképzések: (2)
programtervező informatikus (N/E) – angol nyelven is
Az ICT Labs mesterszak (N) angol nyelven (ez nem önállóan hirdethető), nem MAB akkreditált, az
angol nyelvű programtervező informatikus MSc-n belül működik.
térképész (N)
informatikatanár nem a kar felügyeli, indítja, hanem PPK az osztott képzést, a TKK az új, osztatlant
doktori képzés: (1)
Informatikai DI– angol nyelven is
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Pedagógiai és Pszichológiai Kar
képzési területek: bölcsészettudomány, pedagógusképzés, sporttudomány
tudományterület :bölcsészettudományok

alapképzések: (5)
andragógia (N/L)
pedagógia (N)
pszichológia (N) – angol nyelven is
rekreációszervezés és egészségfejlesztés (N)
sportszervező (N/L) – nem akkreditált!
mesterképzések: (5)
andragógia (N/L)
interkulturális pszichológia és pedagógia (N) – angol nyelven is
neveléstudományi (N/E)
pszichológia (N) – angol nyelven is
tanári (N/L)
doktori képzés: (2)
Neveléstudományi DI
Pszichológiai DI
szakirányú továbbképzések:
coach – üzleti edző (E) fejlesztőpedagógus (E), közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (E)
kreativitás-ökológia (E), mentortanár-képzés (E),
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban (E), múzeumpedagógiai szaktanácsadó (E),
pedagógiai szakpszichológus (E), pedagógus szakvizsga (E), perinatális szaktanácsadó (E),
szexuálpszichológiai szakpszichológus (E), szoft technológiák (E),
tanácsadó szakpszichológus (E), tehetségfejlesztő szaktanácsadó (E)
Tanító- és Óvóképző Kar
képzési terület: pedagógusképzés

alapképzések: (3)
csecsemő- és kisgyermeknevelő (N/L)
óvodapedagógus (N/L/E)
tanító (N/L/E)
műveltségterületi részismereti képzés tanítói oklevéllel rendelkezőknek (L)
(matematika műveltségterületen)
felsőoktatási szakképzések: (1)
Szociális és ifjúsági munka ifjúságsegítő szakiránya

szakirányú továbbképzések
vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
csecsemő és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető pedagógusa
pedagógus szakvizsga választható modullal:
aktív és interaktív tanulási programok modul
gyakorlatvezető taníó modul
gyakorlatvezető óvodapedagógus modul
játékszakértő modul
(a megújított KKK szerint az indítás joga a PPK-hoz került, a PPK engedélyével a TÓK-on is
indulhat továbbképzés)
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Társadalomtudományi Kar
képzési területek: gazdaságtudományok, társadalomtudományi
tudományterület : társadalomtudományok

alapképzések: (5)
alkalmazott közgazdaságtan (N)
nemzetközi tanulmányok (N)
szociológia (N/L)
szociális munka (N/E)
társadalmi tanulmányok (N)
mesterképzések: (11)
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (N/E) – angol nyelven is
humánökológia (N)
kisebbségpolitika (N) ) – angol nyelven is
közgazdasági elemző (N)
közösségi és civil tanulmányok (N/L)
kulturális antropológia (N)
nemzetközi tanulmányok (N)
survay statisztika (N)
szociális munka (N/L)
szociálpolitika (N/L)
szociológia (N/L)
doktori képzés: (1)
Szociológiai DI
szakirányú továbbképzés:
nemzetközi emberi jogok (L)
Természettudományi Kar
képzési területek: természettudomány, gazdaságtudományok
tudományterület: természettudományok

alapképzések: (7)
biológia(N)
fizika(N)
földrajz(N)
földtudományi(N)
kémia(N)
környezettan(N)
matematika(N)
mesterképzések: (15)
anyagtudomány(N)
biológus(N)
biofizikus(N)
fizikus(N)
csillagász(N)
meteorolgus(N)
geofizikus(N)
geográfus (N)
geológus(N)
környezettudomány(N)
biztosítási és pénzügyi matematika (N)
alkalmazott matematikus (N)
matematikus(N)
tudománykommunikáció a természettudományban (N/L)
vegyész(N)
tanári szakképzettségek: (6)
biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, környezettan-tanár, matematika tanár
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doktori képzések: (6)
Biológia DI
Fizika DI
Földtudományi DI
Kémia DI
Környezettudományi DI
Matematika DI
szakirányú továbbképzések: hidrobiológus
felsőoktatási szakképzés: farmakológus szakasszisztens
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