Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottság
A MAB FvB 2/2009. számú határozata
A MAB 2008/6/IX/5/14. számú határozatával nem támogatta a Károli Gáspár Református
Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) tanári mesterképzési szakán a japántanár szakképzettséget
adó képzés indítását. A határozat ellen az Egyetem rektora felülvizsgálati kérelemmel fordult az
Oktatási Hivatalhoz (továbbiakban: OH). Az OH 2008. október 28-án kelt és a MAB
Titkársághoz 2008. november 4-én érkezett levelében MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a
továbbiakban: MAB FvB) kérte fel újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB elutasító határozta súlyos problémákat talált az oktatás személyi hátterében. A tantárgyak
jelentős részét tudományosan nem minősített oktató jegyzi, s a program vezetői, akik csak néhány
éve szereztek doktori fokozatot, nem rendelkeznek komoly nemzetközi tapasztalattal, szinte csak
magyar nyelven publikálnak.
A MAB FvB megállapítja, hogy a MAB fent idézett indoklása megalapozott és azzal egyetért.
Az Egyetem felülvizsgálati kérelme hivatkozik arra, hogy kis hallgatói létszámú, vagy „fiatal”
szakterülethez tartozó szakok, önálló szakképzettséget adó ilyen szakirányok esetén, kivételes
esetben, a személyi feltételekre vonatkozó követelményeket az illetékes képzési ági bizottság
eltérően is értékelheti.
A fentiekkel kapcsolatban a MAB FvB két lényeges kérdésre hívja fel a figyelmet. Az egyik az,
hogy ezt a mérlegelési szempontrendszert csak kivételes esetben lehet alkalmazni. Ez a kivételes
eset pedig nyilvánvalóan az, amikor a minőség kisebb oktatói létszámmal is biztosítható. A másik
szempont, hogy a MAB FvB a beadáskor fennállt állapotot vizsgálhatja.
Az első esettel kapcsolatban a MAB FvB megállapítja, hogy a szakfelelős, illetve a
tantárgyfelelősök eddigi tudományos tevékenysége nem alapozza meg a mesterszintű japántanár
képzés elvárható minőségi színvonalát. A szakfelelősnek és egyben az egyik záróvizsgafelelősnek történelemtudományból van tudományos fokozata, nincs nemzetközileg elismert,
idegennyelvű munkássága. Magyar nyelven megjelent cikkei színvonalas ismeretterjesztő munkák
(História, Tanszéki kiadvány). A másik záróvizsga-felelősnek neveléstudományból van
tudományos fokozata, ennek témája a japán művészeti nevelés különös tekintettel az irodalom és
művészet kapcsolatára. Nincs azonban nemzetközileg értékelhető, idegennyelvű publikációja.
Magyarországon megjelent munkái oktatáspolitikai, szöveggyűjtemény és lexikoncikk jellegűek.
A kérelemben szerepelnek „predoktorok”, PhD fokozat megszerzése előtt állók, PhD hallgatók.
Mindez ígéretes lehet a jövőben, azonban az indítási kérelem elbírálása szempontjából nem
vehető figyelembe. A teljes munkaidőben foglalkoztatott PhD hallgatók között van olyan 53 éves
is, akinek egyetlen egy tudományosnak mondható munkája sincs, az elmúlt 5 év legfontosabb
munkái között egy készülő japán magyar középszótárt tudott egyedül megjelölni. Mint ezt fentebb
leszögeztük, a MAB FvB csak a beadáskor fennálló állapotot veheti figyelembe.
Egyetértve a MAB elutasító döntésének többi indokaival is – a MAB FvB szakértői
véleményében nem támogatja a Károli Gáspár Református Egyetem tanári mesterképzési szakán
a japántanár szakképzettséget adó képzés indítását.
Budapest, 2008. január 23.
Róna-Tas András
a MAB FvB elnöke
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