Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottság
A MAB FvB 14/2008. számú határozata
A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2008. február 6-án kelt levelében
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola
tanári mesterszakján matematikatanár szakképzettséget adó képzés indítása tárgyában készült
– a MAB 2008/1/XI/3/13. számú határozatával meghozott – elutasító szakértői véleményével
szemben. Az OH 2008. március 28-án kelt és a MAB Titkársághoz 2008. április 1-jén érkezett
átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben
újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A benyújtott kérelem preambulumként három felsőoktatási intézmény tanári mesterszak
indításában kialakított együttműködési megállapodását közli, mely a „közös képzés
alapelvei”-t rögzíti. A kérelem érdemi része azonban kizárólag a benyújtó Nyíregyházi
Főiskolán a tanári mesterképzési szakon indítandó matematikatanár szakképzettséget adó
képzésre vonatkozik.
A MAB közös képzésekre vonatkozó 2007/7/II sz. határozata kimondja, hogy „…olyan
intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is képes az adott képzés
folytatására…”. Ezért a MAB FvB a kérelmet  ennek érdemi része alapján  önmagában
vizsgálta.
A MAB FvB szakértő bevonásával és a felülvizsgálati kérelemben foglaltak mérlegelésével
megállapítja, hogy a Nyíregyházi Főiskola tanári mesterképzési szakján indítandó
matematikatanár szakképzettséget adó képzés tanterve megfelel a KKK-nak.
A szakmódszertan és az elemi matematika területéhez tartozó kompetenciák elsajátíthatósága
biztosítható.
Feltételezve, hogy a tanári mesterszakon végzők alapvetően szakmódszertani kutatások iránt
érdeklődhetnek, ilyen irányú doktori képzésre felkészítésük megfelelő.
A személyi feltételeket vizsgálva a MAB FvB megállapítja, hogy a szakfelelős és a
záróvizsga tárgyfelelősök, valamint a törzstárgyakért felelős oktatók megfelelnek a vonatkozó
minimumkövetelményeknek, tudományos tevékenységük többnyire összhangban van a
gondozandó tárgyak tartalmával. A differenciált szakmai ismeretek néhány
tantárgyfelelősének szakirodalmi és szakmai közéleti tevékenysége meglehetősen szerény.
A tudományos műhelyek számában és összetételében, a tanári szakképzettségre
irányultságot tekintve, a pályázat teljesíti az előírt minimumot.
A rendelkezésre álló infrastruktúra a tanárképzés céljainak megfelelő.
A MAB FvB a képzés személyi és tárgyi feltételeit megfelelően biztosítottak látja, ezért a
Nyíregyházi Főiskolán matematikatanár szakképzettséget adó mesterképzés indítását
támogatja.
Budapest, 2008. július 23.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke
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