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A Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora 2010. január 12-én felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) az Egyetem kertészmérnöki mesterképzési
szakindítási kérelme tárgyában készült – a MAB 2009/5/X/29. számú határozatával meghozott – elutasító
szakértői véleményével szemben. Az OH 2010. február 11-én kelt és a MAB Titkársághoz 2010. február
16-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az
ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB a nem támogató véleményét részben a képzési program hiányosságaival indokolja: „A szakmai
törzsanyag egyes elemei alapozó tantárgyként jelennek meg (pl. kommunikációs rendszerek), és
hiányoznak a tantervből egyes, a KKK-ban szereplő ismeretkörök. Nagy az aránytalanság az
alapdiszciplínák között. A szőlőtermesztés hangsúlyos, a gyümölcstermesztés aránya és lehetőségei
szűkösek, ugyancsak a dísznövényé és gyógynövénytermesztésé is. A felsoroltak miatt a képzési program
nem biztosítja teljes mértékben a szakmai kompetenciák elsajátíthatóságát.”
A felülvizsgálati kérelem ezzel szemben azt állítja, hogy a tantárgyak összeállításánál kifejezetten
ügyeltek arra, hogy a KKK előírásait kövessék, továbbá, hogy KKK szerint az informatikai rendszerek
tantárgy: (Kommunikációs rendszerek) ismeretkör az alapozó ismeretkörbe tartozik.
A MAB FvB a tanterv és a KKK összevetése után megállapította, hogy az Egyetem állításai helytállóak.
Az informatikai rendszerek valóban az alapozó ismeretkörbe tartoznak, és a KKK által előírt valamennyi
ismeretkör megtalálható a tantervben.
Nem helytálló a MAB határozat indoklásának azon eleme sem, mely szerint: „Nagy az aránytalanság az
alapdiszciplínák között. A szőlőtermesztés hangsúlyos, a gyümölcstermesztés aránya és lehetőségei
szűkösek, ugyancsak a dísznövényé és gyógynövénytermesztésé is. A felsoroltak miatt a képzési program
nem biztosítja teljes mértékben a szakmai kompetenciák elsajátíthatóságát.”, ugyanis a tantervben a
szőlő-, gyümölcs- és dísznövénytermesztés óraszámai teljesen azonosak, egyedül a
gyógynövénytermesztés óraszáma alacsonyabb.
A nem támogató MAB határozat indoklásának másik eleme a személyi feltételek hiányosságára hívja fel
a figyelmet: „A szakfelelős személye kimagasló, nemzetközi elismertsége nem vitatható, azonban a
személyi feltételek egyes területeken hiányosak és kifogásolhatók”.
A MAB FvB megállapítja, hogy az oktatók összetétele megfelel a MAB követelményeinek,
óraterhelésük magas ugyan, de nem lépi túl a megszabott határokat. Az oktatói gárda a képzés egy teljes
ciklusára biztosított. A pomológia tantárgyat valóban emeritus professzor oktatja, azonban a szintén
minősített N. N. egyetemi docenssel együtt. Általában az oktatók rendszeresen publikálnak, nemzetközi
pályázatokban vesznek részt.
Ennek ellenére a MAB FvB egyetért azzal, hogy kívánatos lenne a személyi állomány bővítése.
A MAB határozat infrastruktúrára vonatkozó megjegyzései nyilvánvalóan tévedésen alapulnak, hiszen a
beadványban leírt infrastruktúra nem igen hagy kívánnivalót maga után.
A MAB FvB a szakindítás feltételeinek meglétét bizonyítottnak találja, ezért – a MAB határozatával
ellentétben – támogatja a kertészmérnöki mesterképzési szak indítását a Pannon Egyetemen.
Budapest, 2010. május 14.
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