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A MAB FvB 13/2008. számú határozata
A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2008. február 13-án kelt levelében
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak indítása tárgyában készült – a MAB
2008/1/XI/1/1. számú határozatával meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben.
Az OH 2008. április 14-én és a MAB Titkársághoz 2008. április 16-án érkezett átiratában a
MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb
szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB 2008/1/XI/1/1. számú határozatában nem támogatta a Kecskeméti Főiskola
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak indítási kérelmét.
Az elutasítás indoklásának lényeges elemei: a tantervi tematikák a korábbi bírálatokban felrótt
aránytalansága, valamint több tárgy esetében az előadók hiányzó kompetenciája.
A MAB FvB azt vizsgálta, hogy az elutasító MAB határozat indoklásában megfogalmazott
kritikák indokoltak-e.
A MAB FvB által felkért szakértő véleménye szerint sem a képzés tartalma, sem az oktatók
kompetenciája nem indokolja a kérelmezett szak indításával kapcsolatban hozott elutasító
döntés megváltoztatását.
Megállapítja, hogy a szak tantárgyi struktúrájában nem érvényesül az agrármérnök mint
alapképzettség dominanciája. A képzés elsődleges célját tekintve a tanterv tárgykínálata oly
mértékben aránytalan, hogy helyesebb lenne az indítandó szakot környezetmérnöki, vagy
erdő-, illetve kertészmérnöki, mint agrármérnöki megnevezéssel illetni. Az agrár tárgyak, a
földművelés és növénytermesztés oktatása kisebb óraszámban szerepel, mint a sem az agrársem a környezeti tárgyak körébe nem sorolható dendrológiáé.
Az oktatók kompetenciája sok esetben kérdéses. A Környezettudomány alapjai, a Környezeti
elemek védelme I. II., a Környezetállapot felmérése és a Környezetvédelmi szakszeminárium
tárgyfelelősének az elmúlt években megjelent publikációi a növénytápláláshoz, agrokémiához
kapcsolódnak. Az informatika tárgy felelősének nincs a tárgy szempontjából releváns
közleménye. A környezetgazdálkodás tantárgy felelősének sincs a diszciplinához kapcsolódó
publikációja. A vízgazdálkodás tantárgyfelelősének közleményei a növénytáplálás területével
foglalkoznak, a gyepgazdálkodás előadója pedig publikációi alapján a nyulak viselkedésével
kapcsolatos terület szakértője.
A szakértői vélemény szerint mindössze az előadók negyede rendelkezik megfelelő
kompetenciával, ami a korábbi képzési tapasztalatok hiányát is figyelembe véve
megkérdőjelezi a képzés minőségét.
Mindezek alapján a MAB FvB egyetért a MAB 2008/1/XI/1/1. számú elutasító határozatával,
és nem támogatja a Kecskeméti Főiskolán a környezetgazdálkodási agrármérnöki
alapképzési szak indítását.
Budapest, 2008. június 25.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke

H:\fvb\fvb-13-2008.doc

