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A MAB FvB 7/2012. számú határozata
A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora felülvizsgálati kérelmet nyújtott
be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) az Egyetem ápolás és betegellátás
alapképzési szak ápoló szakirányán angol nyelvű székhelyen kívüli (Ho Si Minh-város,
Vietnám) képzés indítási kérelme tárgyában készült – a MAB 2011/7/VIII/12. számú
határozatával meghozott – nem támogató határozatával szemben. Az OH 2012. január 5-én
kelt és a MAB Titkársághoz 2012. január 10-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati
Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény
adására.
Szakértői vélemény
A vélemény ismertetésében dőlt betűvel szedjük a MAB eredeti, nem támogató határozatának
megfelelő szövegrészét, álló betűvel a felülvizsgálati kérelem megfelelő szövegrészét, s
félkövérrel az új szakértői vélemény szövegét.
A MAB – nem támogató – határozatát a személyi feltételek bizonytalanságával indokolta:
„A szakirány felelősét legfeljebb a tantervi táblázatból kiolvashatóan lehet megállapítani, a
személyi feltételek ismertetésénél ezt nem jelölik. Ugyancsak nem ismert a Vietnámban
folytatandó képzésért felelősnek jelölt személy.”
A felülvizsgálati kérelem erre a pontra reagálva N. N.-t, a Nguyen Tat Thanh (NTT)
University Faculty of Nursing dékánhelyettesét jelöli meg a vietnami képzésért felelős helyi
személyként.
A MAB FvB megállapítja, hogy a MAB állítása részben helyes. A magyar
szakirányfelelős; Mészáros Judit személyében nevesítve van a beadványban, azonban az
valóban nem derül ki a beadványból, ki a székhelyen kívüli képzésért felelős
Vietnámban elérhető oktató.
A MAB határozata szerint: A vietnami tanárok által végzendő angol nyelvű oktatás szakmai
minőségének megítéléséhez az oktatók szakmai adatlapjai nem adnak kellő alapot és
információt. Számos esetben értelmezési problémák merülnek fel. Kérdés például, hogy az
oktatók (egészségügyi, de nem minden esetben értelmezhető, pl. „master és bachelor in
medicine”) végzettsége mellett rendre feltüntetett „Bachelor Degree in English” milyen szintű
nyelvtudásnak feleltethető meg, illetve az oktatási gyakorlatnál rendre megadott „Teacher of
English” mit is jelent. (Bizonyára nem angol nyelvtanárok az illetők). Szakmai
kvalifikációjukra, szaktudományuk művelésének szintjére, esetleges (nemzetközi)
szaktudományos ismertségükre érdemben nem lehet következtetni a szakszerűtlenül megadott
publikációk (pl.: Thoracoscopic Surgery, Magazine of Health) alapján. Szabályszerűen
megadott publikáció (cím, folyóirat, évszám, kötet- és oldalszám) csak a magyar oktatóknál
fordul elő.
A felülvizsgálati kérelem szerint a vietnami oktatók jelentős száma rendelkezik igazolható
angol nyelvtudással, pl. angoltanári diplomával, mint azt a beadványban jelzik is (BA in
English, Teacher of English).
A MAB FvB ezt elfogadja, de helytállónak találja a vietnami oktatók publikációs
jegyzékével kapcsolatos kifogást. Az esetek többségében hiányzik a folyóiratok kötet- és
oldalszáma. Az így megadott adatok alapján a cikkek azonosítása lehetetlen. A magyar
oktatók előadóképes angol nyelvtudásának igazolása pedig egyáltalán nem szerepel a
beadványban.
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A MAB kifogásolja, hogy a képzés tervezett helyszínén, az NTT College profiljában az
egészségtudományi vagy az orvostudományi jelző még érintőlegesen sem szerepel.
Fenti állítást a felülvizsgálati kérelemben az Egyetem cáfolja. A Ho Si Minh-városi NTT
College honlapjáról készített másolat szerint az intézmény gyógyszerészeti karral és ápolási
karral rendelkezik.
Összefoglalva: A MAB FvB megállapítja, hogy bár a MAB kifogásainak egy része
tévedésen alapul, a megadott adatok alapján sem a vietnami oktatók szakmai
színvonala, sem a magyar oktatók angol nyelvtudása nem ítélhető meg. Ezen
információk hiányában nem ítélhető meg az oktatók alkalmassága, így ezen adatok
megadása, ill. pontosítása szükséges.
A fentiek alapján a MAB FvB nem támogatja az ápolás és betegellátás alapképzési szakán
angol nyelvű, székhelyen kívüli (Ho Si Minh-város, Vietnám) képzés indítását a
Semmelweis Egyetemen.
Budapest, 2012. február 29.
Szekeres Júlia
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