Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottság
MAB-kód: BF1282

A MAB FvB 4/2013. számú határozata
Az Edutus Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az
Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola energetikai mérnöki alapképzési szak
(megújuló energiák szakirány) szakindítási kérelme tárgyában készült – a MAB 2012/6/VIII/1/5.
számú határozatával elfogadott – nem támogató szakértői véleményével szemben. Az OH 2012.
augusztus 14-én kelt és a MAB Titkársághoz 2012. augusztus 29-én érkezett végzésében az ügy
tárgyában újabb szakértői vélemény adására szakértőként kirendelte a MAB-ot. Az újabb szakértői
véleményt a MAB Felülvizsgálati Bizottsága (a továbbiakban: MAB FvB) készíti. A MAB elnöke –
az újabb szakértői vélemény adására jogosult – Felülvizsgálati Bizottság tagjai kinevezésének
késedelme miatt a szakértői vélemény elkészítésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását
kérte az OH elnökétől. Az OH elnöke a határidőt meghosszabbította.
Szakértői vélemény
Az Edutus Főiskola felülvizsgálati kérelme egy általános bevezetés után 6 pontban fejti ki az
intézményi véleményt a MAB határozatának alapjául szolgáló indokok ellenében.
A MAB FvB egyetért az általános bevezetőben ismertetett érvekkel, amelyek a szak indítását
motiválják (több energetikai ismeretekkel rendelkező mérnökre van szükség, megújuló energiák
szisztematikus oktatása hiányzik…). Ezen alapvetés, valamint az ügy összes iratának áttekintése
után a MAB FvB a következőket állapítja meg:
1. A MAB FvB egyetért azzal az intézményi véleménnyel, hogy a szakmai törzsanyag
tárgyainak színvonalát nehéz megítélni egyoldalas tematikák alapján. Mivel a bírálóknak, így
az általunk felkért új bírálónak sincs lényeges kifogása a törzsanyaggal kapcsolatban, ezért az
intézményi választ elfogadjuk.
2–3. E pontokban a MAB a megújuló energiák szakiránnyal kapcsolatos kompetenciák, illetve a
szükséges mérnöki gondolkodásmód (szemben a menedzseri szemlélettel) kifejlesztésének a
mélységét kritizálja. Az intézményi válasz felsorolja azon tárgyakat, amelyeken keresztül az
ismeretanyag elmélyült elsajátítása lehetséges.
A MAB FvB megállapítja, hogy az alapképzési szak indításánál az egyetlen megjelölt
szakirány a megújuló energiák szakirány. Az akkreditációs anyag készítői a szakdolgozat 15
kreditjével együtt összesen 47 kreditet szántak a szakiránnyal kapcsolatos ismeretek részletes
elmélyítésére. Nem szerencsés, hogy a szakirányhoz rendelt kreditekhez számítják a
szakdolgozatot. Jobb lenne, ha a szakirány minimálisan 40 kreditnyi ismeretanyaga
szakdolgozat nélkül is meglenne. Figyelembe kell továbbá venni, hogy a megújuló energiák
gyűjtőnév alatt tárgyalt szakmai tartalom egymástól természettudományos háttér és műszaki
megvalósítási lehetőségek szempontjából nagyon eltérő területeket fog át. Pl. szélenergia
hasznosítása, a napenergia bármely alkalmazása, vagy a biotömeg felhasználása tudományosműszaki szempontból igen eltérő területet jelentenek. Így a szakirány képzési terve a szakirányhoz
rendelt összkreditszám alacsony volta miatt egyetlen energiafajta esetén sem lehet elegendően
mély. Még azt is nehéz biztosítani, hogy nagyobb aránytalanságok ne legyenek az egyes
megújuló energiafajták között. Így a szakirány kurzusai csak részben alkalmasak a megkövetelt
szakmai kompetenciák elsajátíttatására. – Az energiahatékonyság súlyponti kérdése nem kerül
részletesen tárgyalásra. – Ezen a helyzeten segíthetne a Projekt feladat követelményeinek
pontosabb körülírása, meghatározása. Ez azonban a tárgyleírásban csak általánosságban
szerepel. – Ennek fényében a szakirány szakmai mélysége a szükséges kompetenciák
elsajátíttatásához nem biztosított.
4. Az intézmény álláspontja szerint a záróvizsgák anyagát idővel lehet finomhangolni.
A MAB FvB álláspontja szerint a záróvizsga szakmai részének tematikája megfelelő
kombinációja a törzsanyagnak és a szakirányú ismereteknek.
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5. A személyi feltételek meglétével kapcsolatos megfontolások. A MAB és a külső bírálók is
értékelik a szakfelelős és a szakirányfelelős kvalitásait, azonban koruk, s ennél fogva közelgő
kiválásuk minden véleményezőben kétségeket ébresztett, különös tekintettel arra, hogy (bár a
tantárgyfelelősök és a további oktatók is egyenként alkalmasak a tárgyaik oktatására), a fiatal
oktatók tudományos teljesítményét nehéz értékelni, s a publikációk szakmai tartalmát nézve
megállapítható, hogy kevesen művelik kiemelkedő szinten az oktatott tantárgyhoz kapcsolódó
szakterületet. Ezzel szemben a szakmailag magasabb szinten kvalifikált oktatók viszont
életkoruk alapján már a figyelembevehetőség határán mozognak. Ez a két probléma
összességében adja a negatív képet a szak személyi feltételeinek vizsgálata során.
Az intézmény e ponton mintha nem azonosítaná a teljes problémát: „Az idősebb, szakmailag
kiváló oktatók felkérése az Főiskola részéről a garancia a szak minőségére, és természetesen a
képzés elindulásával fiatal oktatók-kutatók felkérése is megtörténik a tudatos utánpótlás nevelés
érdekében.”
Ezzel szemben a MAB FvB megállapítja, hogy a szakfelelős már 70 éves lesz, amikor a
leghamarabb 2013-ban tanulmányaikat elkezdők a mintatanterv szerint 7 féléves szakot
befejezhetik. – A már most legalább 65 évesek 22 tantárgyért, összesen 84 kreditért felelősek,
ami az összes szakmai tantárgy több mint a fele és kreditben pedig éppen a fele. A
magyarországi jelenlegi nyugdíjkorhatárnál, 62 évnél idősebbek összesen 26 tantárgyért és 102
kreditért felelősek. Ez a szakmai tárgyak több mint 63%-a, a kreditek 60,7%-a.
Az előbbi betekintés mutatja, hogy a néhány éven belül emberi számítás szerint az oktatást
befejező kollegák kiválása nehezen pótolható űrt hagyhat maga után a képzésben, s a magasan
kvalifikált utánpótlás jelenleg nem látható.
Az összesen 22 fős oktatói kar többi tagja fiatal, így az átlagos életkor nem magas. Ugyanakkor
az idősebb oktatók szerepe nyilvánvalóan meghatározó.
A minőségi képzés tehát már jelenleg is olyan strukturális problémákkal küzd, ami rövid időn
belül kritikussá válhat.
6. A MAB – feltehetőleg – a laborok kiépítési stádiumának részletesebb leírását hiányolja. Bár
laborok felszerelése elég időigényes tud lenni, a MAB FvB elfogadja az intézmény válaszát.
Összefoglalva: Bár a felülvizsgálati kérelemben szereplő érvelés a szakmai törzsanyag
minőségével, a záróvizsga szakmai részének tematikájával, valamint a laborok kiépítettségével
kapcsolatos MAB által megfogalmazott kritikákra megfelelő választ ad, a MAB FvB
álláspontja szerint a szakiránnyal és a személyi feltételekkel kapcsolatos problémák továbbra
is fennállnak. A MAB FvB ezeket a hibákat és hiányosságokat olyan súlyúnak tartja, amelyek
nem teszik lehetővé a szak indításának támogatását.
Mindezek alapján a MAB FvB az energetikai mérnöki alapképzési szak (megújuló energiák
szakirány) indítását az Edutus Főiskolán nem támogatja.
Budapest, 2013. január 23.
Falus András
a MAB FvB elnöke
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