Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottság
MAB kód: DF78

A MAB FvB 14/2011. számú határozata
Az Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora 2011. február 25-én kelt levelével
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz (a
továbbiakban: MAB) az Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájának
akkreditációs eljárásához kapcsolódva. A MAB 2009/7/XIII/2/300. számú határozatával a
doktori iskola akkreditációját 2014. december 31-ig meghosszabbította, s megállapította, hogy a
doktori iskola a fokozatadás jogához szükséges feltételeket az egészségtudományok és a klinikai
orvostudományok tudományágakban teljesíti, a szociológiai tudományokban azonban nem, tehát
doktori képzési és fokozatadási jogot ebben a tudományágban nem szerez. Az Egyetem 2010ben újra kezdeményezte a doktori iskola bővítését a szociológiai tudományok tudományággal,
de elegendő megfelelt minősítésű törzstag és koherencia hiányában a MAB FvB azt nem
támogatta. A felülvizsgálati kérelmet a MAB Felülvizsgálati Bizottsága (a továbbiakban: MAB
FvB) bírálja el.
Szakértői vélemény
A szakérői vélemény szövegében dőlt betűvel szedjük a MAB határozatnak megfelelő
szövegrészét, álló betűvel a felülvizsgálati kérelem megfelelő szövegrészét, s félkövérrel az új
szakértői vélemény szövegét.
A MAB FvB a doktori iskola egészét újra nem vizsgálata, csupán a szociológiai doktori program
akkreditálhatóságát elemezte minden oldalról.
A felülvizsgálati kérelemben az Egyetem a nem felelt meg minősítésű törzstag(ok) esetében
vitatta a minősítés megalapozottságát.
Törzstagok
(…)
A szakmai arculat megléte
A MAB eredeti határozata szerint: harmadikként megjelölt szociológia tudományágban doktori
fokozat megszerzését a képzési terv nem biztosítja. Összesen két olyan tárgy van, amely
szerepelhetne egy szociológiai programban.
A felülvizsgálati kérelem kiemeli, hogy a 2010 őszén beadott program már kialakított egy
szociológiai arculatot. Továbbá a doktori program igen fontos lenne az újonnan alakult
Egészségügyi Közszolgálati Kar stabilizálásához.
A MAB FvB egyetért a MAB határozatában foglaltakkal.
Összefoglalás
A benyújtott felülvizsgálati kérelem nem mutat be valódi új elemeket a szociológiai programmal
kapcsolatban. A MAB FvB – összhangban a MAB korábbi határozataival – nem támogatja
szociológiai doktori program indítását a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok
Doktori Iskolájában, mivel a szociológiai program és a másik két tudományági program között
nincs meg a megfelelő koherencia. Az Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karral kapcsolatos
fejlesztési terveinek megítélése nem tartozik a MAB FvB hatáskörébe.
Budapest, 2011. június 23.
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