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A MAB FvB 5/2009. számú határozata
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) az Egyetem nemzetközi tanulmányok
mesterképzési szak indítása tárgyában készült – a MAB 2008/7/XII/3/34. számú határozatával
meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH 2008. november 5-én kelt és a MAB
Titkársághoz 2008. november 12-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a
továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB fent idézett határozatának indoklásában megállapítja, hogy “Bár az elméleti alapozó- és
szakmai törzsmodul megfelel a képzési és kimeneti követelményeknek, az európai fejlesztéspolitikai
és nemzetközi emberi jogok specializáció azonban túl differenciált (…). A [Nemzetközi emberi jogok]
specializáció döntő mértékben jogi kérdéseket tárgyal, nyilván külön gondot jelentve a hallgatóknak a
bemenetelnél”. A MAB FvB álláspontja szerint az emberi jogok nemzetközi vonatkozásainak ismerete
nem azonos azok jogtudományi megalapozásával, a hallgatók pedig kapnak a specializáció bevezető
tantárgyai között jogi alapismereteket.
A MAB indoklása szerint a civilizációs, a regionális, a diplomácia szakterületet a két specializálódás
nem fedi le. A MAB FvB álláspontja szerint az Egyetem szakindítási kérelmében jelen vannak ezek az
elemek. Jelen van a civilizáció például a Globalizálódás és globális problémák című, a regionális
szemlélet a Regionális politika az EU-ban és Magyarországon, továbbá a Kelet- és közép-európai
tanulmányok című, a diplomácia a Magyar külpolitikai kormányzat című tantárgyban.
A MAB indoklása szerint főleg az Európán kívüli a civilizációs és a világgazdasági kérdések
hiányoznak az ismeretanyagból. A MAB FvB álláspontja szerint az alapképzésben szerepelnek a
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, továbbá a Nemzetközi pénzügyek. Az „Európai fejlesztéspolitikai
specializáció értelemszerűen Európára fekteti a hangsúlyt, de itt szerepel az EU külkapcsolatai c.
tantárgy. A Nemzetközi emberi jogi specializálódásnál tematikus tantárgyak vannak (Menedékjog,
Nemzetközi humanitárius jog, stb.), de a felvehető tárgyak között szerepel az Emberi jogok FeketeAfrikában c. tantárgy is.
Végül a MAB indoklása szerint néhány tantárgy, így az EU intézményrendszere című, már szerepel az
alapszakos képzésben. Véleményük szerint ezekre a kurzusokra szükség van, de ezek meghirdetése
mélyebb, mesterszintű ismereteket adó, továbbfejlesztett formában kell meghirdetni. A MAB FvB
ezzel egyetért, de megállapítja, bár az irodalom egy része fedi egymást, például az alapszakos
képzésben az EU intézményrendszerének kialakulását tárgyalják, míg a mesterszak törzsanyagában
kaptak helyet a működés és a konfliktuskezelés, a lehetséges bővítés, a csatlakozások problémái. Ezek
oktatása során alkalom van az ismeretek elmélyítésére.
A MAB FvB szerint az Egyetem a képzési és kimeneti követelmények keretein belül igyekezett
sajátos profilt kialakítani, amire a feltételek az Egyetemen adottak.
A MAB FvB a szakfelelőst, aki egyben az egyik specializálódás felelőse is, valamint a másik
specializálódás felelősét alkalmasnak tartja a mesterszintű képzés irányítására. Utóbbi nincs teljes
állású munkaviszonyban az Egyetemen.
A fentiek alapján a MAB FvB szakértői véleményében támogatja az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen a nemzetközi kapcsolatok mesterképzési szak indításának engedélyezését.
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