Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottság
A MAB FvB 13/2009. számú határozata
A Soter Nemzetközi és Informatikai Felsőoktatási Intézmény „állami elismerése
folyamatban” (a továbbiakban: Intézmény) ideiglenes rektora felülvizsgálati kérelmet nyújtott
be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) az Intézmény programtervező informatikus
alapképzési szak indítása tárgyában készült – a MAB 2008/7/XII/1/2. számú határozatával
meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH 2008. november 3-án kelt és a
MAB Titkársághoz 2008. november 10-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati
Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény
adására.
Szakértői vélemény
A MAB FvB – összhangban a MAB hivatkozott számú határozatával – megállapítja, hogy a
tanterv szakmailag elfogadható. Megvan az összhang a szak képzési és kimeneti
követelményeivel. A tanterv a képzés célját megvalósítja. Mind az előírt kreditszámok, mind
a teljesítendő tantárgyak megfelelnek a KKK-ban előírt követelményeknek. Az egyes
tantárgyak kidolgozottsága jó, vannak aránytalanságok, de még a legkevésbé kidolgozott is
elfogadható, az előírt képzési célt szolgálják. A tantervben a kurzusok előfeltételei azonban
nem minden esetben kellően átgondoltak (pl. a fordítóprogramok kurzus).
A szakon oktatók 87>80%-a AT és AE, az AT és AE foglalkoztatottságú oktatók aránya
5,75:1, jobb, mint 3:1. A 4 vendégoktató a szakon oktatók 13<20%-a. Az oktatók egyéni
terhelése egy esetben sem haladja meg a vonatkozó követelmény-rendszerben foglalt
határértékeket.
A szakfelelős teljesíti a vonatkozó követelmény-rendszer alaki feltételeit, de 8 éves oktatási
tapasztalata mellett az életművét jellemző adatok, önmaga által legfontosabbnak ítélt
tudományos közleményei, pályázati tevékenysége (melyekben minden esetben csak
résztvevőként szerepelt) alapján a MAB FvB nem látja bizonyítottnak alkalmasságát a szak
tudományos-szakmai, elméleti irányítására. Ugyanakkor a MAB FvB az utóbbi 5 évre
bemutatott közleményei között közgazdasági jellegű cikkeket nem talált, így a MAB határozat
erre vonatkozó részét megalapozatlannak ítéli.
A szakirány-felelősök egyike megegyezik a szakfelelős személyével. Ő és a további két
szakirány felelőse megfelel a szakirány-felelősökre vonatkozó követelményeknek.
A tantárgy-felelősök mindegyike rendelkezik tudományos fokozattal és AT, ill. AE
munkaviszonyú oktató. Három kiemelkedő oktató mellett az oktatók többsége megfelel a
követelményeknek, kivéve 7 tantárgy-felelőst, akiknek szakirodalmi működése – egyetértve a
MAB határozat vonatkozó részével – nem bizonyítja meggyőzően, hogy a tantárgyfelelősökre vonatkozó általános követelményt kielégítik.
Országosan elismert tudományos kutatói műhellyel az intézmény még nem rendelkezik.
A tehetséges hallgatók munkáját tervezik segíteni az intézményben létrehozott mesterelőkészítő iroda munkatársai. Tudományos tehetséggondozó házi rendezvényeket
szándékoznak szervezni, ahol fórumot biztosítanának a tehetségek kibontakoztatásának.
A képzés tárgyi feltételei a tervezett hallgatói létszámra megfelelően biztosítottak.
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Fentiek alapján a MAB FvB több tekintetben nem látja biztosítottnak a tervezett képzés –
MAB követelményeknek megfelelő – személyi hátterét, ezért a SOTER Nemzetközi és
Informatikai Felsőoktatási Intézmény „állami elismerése folyamatban” programtervező
informatikus alapképzési szak indítási kérelmét nem támogatja.
Budapest, 2009. február 13.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke
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