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A MAB FvB 15/2009. számú határozata
A Kodolányi János Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola turizmus-menedzsment
mesterképzési szak indítása tárgyában készült – a MAB 2008/7/XII/3/88. számú határozatával
meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH 2008. november 26-án kelt és
a MAB Titkársághoz 2008. december 8-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati
Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény
adására.
Szakértői vélemény
A felülvizsgálati kérelem alapvető kiindulópontja, hogy a tanterv megfelel a KKK-nak. A
dokumentumokat áttekintve azonban a mesterszintű menedzsment felkészítés szempontjából a
beadvány nem meggyőző a MAB FvB számára. A menedzsment oktatás terén elengedhetetlen,
hogy az oktatók vállalkozási és gazdálkodási gyakorlati menedzsment tapasztalatokkal is
rendelkezzenek. A MAB FvB elismeri a benyújtók törekvését arra, hogy meghívott
előadókként számítsanak a szakma képviselőinek menedzsment tapasztalatára. E mellett
azonban a turisztikai gyakorlatban menedzsment hátterű tantárgy-felelősökre is szükség lenne.
A bírálatokban említett alapvető hiányosságok miatt a MAB FvB kitart a MAB eredeti
véleménye mellett. Bár a felülvizsgálati kérelemnek a 4. pont alatt jogilag megalapozott az
érvelése az idegen nyelvi követelményekkel kapcsolatban, mégis továbbra is alapvetőnek
tartjuk, hogy egy turizmusra specializálódott képzésben legyenek idegen nyelven előadott
tárgyak, illetve idegen nyelven folyó szemináriumok és gyakorlatok.
Egészében tehát a MAB FvB szerint a tantárgyi programok, s az oktatók a menedzsment
irányú mesterszakon elvárt oktatói szakmai múlttal több esetben nem rendelkeznek, és a
turizmus révén elvárt aktív idegen nyelvi oktatási „jelenlétet” nem biztosítják megfelelően.
A személyi feltételek tekintetében a felülvizsgálati kérelem lényegében újra felsorolja a
beadvány adatait. A MAB FvB azonban osztja azt a MAB határozatában is megfogalmazott
aggodalmat, hogy a mesterképzés lényegében négy oktatóra épül, s nincsen összhang a
publikációs-kutatói irányultság és a tervezett oktatási aktivitás között.
A MAB FvB – miden mozzanatot tekintetbe véve – egyetért a MAB 2008/7/XII/3/88. számú
elutasító határozatával, s nem támogatja a turizmus-menedzsment mesterképzési szak
indítását a Kodolányi János Főiskolán.
Budapest, 2009. február 13.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke
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