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Felülvizsgálati Bizottság
A MAB FvB 7/2009. számú határozata
A MAB 2008/7/XII/5/28. számú határozatával elfogadott szakértői véleményében nem támogatta
a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) tanári mesterképzési szakán a hon- és
népismerettanár szakképzettséget adó képzés indítását. Ez ellen az Egyetem rektora
felülvizsgálati kérelemmel fordult az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH). Az OH 2008.
november 24-én kelt és a MAB Titkársághoz 2008. december 2-án érkezett levelében a MAB
Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel szakértői vélemény adására.
Szakértői vélemény
A MAB fent idézett elutasító határozatának indoklásában megállapítja, hogy a tanterv kiváló,
bevezethető. A szakfelelős habilitált egyetemi docens, hosszú oktatói gyakorlattal és nagy
tapasztalattal. Az oktatók többsége az egyetemmel áll munkaviszonyban, az indítási kérelem tehát
formailag teljesíti a MAB elvárásait.
Ugyanakkor a határozat indoklásában megemlíti, hogy a történelem diszciplináris mesterszak
indítási kérelmében bemutatott oktatói gárdával összevetve több pontatlanság van, és eltérő a
kredit-terhelés. A Bizottság ezek tisztázására felkérte az intézményt, azonban erre nem kapott
megnyugtató választ. Megállapítja, hogy a különböző időpontokban készült beadványok utolsó
változatában a kredit-terhelést a MAB követelményeivel összhangba kellett volna hozni.
A MAB FvB megvizsgálta a 2008. november 5-én küldött összeállítást. Megállapította, hogy az
összeállításban vannak ugyan kisebb pontatlanságok, de ezek az alapbeadványokból korrigálhatók.
Ennek alapján megállapítható, hogy a képzés oktatóinak kredit-terhelése magas, de nem haladja
meg a MAB által kívánatosnak tartott mennyiséget.
A MAB elutasító határozatának indokolásának másik kifogása az volt, hogy a szakmódszertani
oktatással kapcsolatos személyi háttér nem megfelelő. Az indokolás szerint: „A 3
szakmódszertani tárgy jegyzője közül egy további jogviszonyban foglalkoztatott, kettő főállású,
minősített és kiváló történész”. Velük szemben az a fő kifogás, hogy a hon- és népismeret-tanítás
elmélete és gyakorlata kapcsán számottevő szakmai-publikációs tevékenységet nem tudnak
felmutatni.
A MAB FvB megállapítja, hogy a szakmódszertani tárgyakat oktatók is nagy oktatási
tapasztalattal rendelkeznek. Hogy a hon- és népismeret oktatásának módszertanából még nem
jelent meg jelentősebb publikációjuk nyilván azzal van összefüggésben, hogy ez a tanári
szakképzettség ebben a formában új, az Egyetemen csak most fog bevezetésre kerülni.
Végül a MAB indoklásában az szerepel, hogy noha a szakfelelős a 20. századi magyar
politikatörténet kiváló szakértője, a hon- és népismeret oktatása kapcsán ettől eltérő kvalitásokra
is szükség volna.
A MAB FvB megállapítja, hogy a szakfelelősnek kiemelkedő helytörténeti munkássága is van.
Eddigi kutatói és oktatói munkássága alkalmassá teheti a szak irányítására, amelynek oktatásában
több nemzetközileg is ismert oktató is részt vesz.
Mindezek alapján a MAB FvB szakértői véleményében támogatja a Pécsi Tudományegyetem
tanári mesterképzési szakán a hon- és népismerettanár szakképzettséget adó képzés indításának
engedélyezését.
Budapest, 2008. január 23.
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