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A MAB FvB 43/2009. számú határozata
A Soter Nemzetközi és Informatikai Felsőoktatási Intézmény „állami elismerése folyamatban” (a továbbiakban: Intézmény) rektora 2009. június 22-én kelt levelével felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítása tárgyában készült – a MAB 2009/5/X/7. számú határozatával meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH 2009. július 2-án kelt
és a MAB Titkársághoz 2009. július 3-án érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB FvB az ügyre vonatkozó iratok tanulmányozása után megállapítja, hogy a személyi
és tárgyi feltételek vonatkozásában az intézmény valóban számos pozitív változást eszközölt,
azonban a kérelemben továbbra is számos hiányosság, ill. hiba található. A tantárgyak irodalomjegyzéke több esetben elnagyolt, több esetben egy alapszakhoz képest túlméretezett.
A záróvizsga értékelését tekintve az anyagban leírtakat pontosítani kell. Nem derül ki, hogy
lesz-e a szakdolgozat értékelésnek meghatározott szempontrendszere, s hiányzik az is, hogy a
diploma minősítése milyen komponensek alapján történik.
Az infrastrukturális feltételek biztosítása terén a korábbiakhoz képest örvendetes előrelépések
történtek, de a könyvtári kapacitás továbbra is bizonyos kételyeket támaszt. Az 5000 kötetes
bővülés nem jelenti a korábbi állomány minőségének megváltozását. Az együttműködés pedig nem helyettesíti teljes mértékben a helyben elérhető saját könyvtárat.
A szakért felelős oktató nem rendelkezik kellő hazai felsőoktatási és oktatásszervezési tapasztalattal. Nem szerencsés, hogy ismertetett tudományos kutatási területe, publikációi csupán a
szakterület egy kifejezetten speciális, szűkebb részével foglalkoznak, és nem a terület átfogóbb művelésével. A szakirány-felelősők publikációi sem kimondottan a szakirányukhoz
kapcsolódó témákban születtek, sőt az egyik szakirány-felelős publikációi és tudományos
tevékenysége kifejezetten alkotmányjogi kötődésű, és a legkevésbé európai jogi. A tantárgyfelelős oktatók közül igen sokan vannak, akik köztudottan más intézményekhez elkötelezettek. Két tantárgyfelelős (egyikük szakirány-felelős is) a jelen kérelem megszületése után más
felsőoktatási intézmény MAB-hoz érkezett beadványaiban is szerepel mint törzstag, ill. mint
tantárgyfelelős, amely ellentétes a hatályos felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltakkal.
A kutatási háttér szempontjából tett ígéretek hangzatosak, de nem látszik, hogy azok megvalósulása valóban működő koherens kutatási műhelyt eredményezne.
Mindezek alapján a MAB FvB – a MAB szakértői véleményével egyezően – nem támogatja
a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak indítási engedélyének megadását a Soter Nemzetközi és Informatikai Felsőoktatási Intézmény „állami elismerése folyamatban” részére.
Budapest, 2009. november 4.
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