Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Felülvizsgálati Bizottság
A MAB FvB 9/2008. számú határozata
A Kodolányi János Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) rektora 2008. március 27-én kelt levelében
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: OH) a Főiskola tanári
mesterszakján franciatanár szakképzettséget adó képzés indítása tárgyában készült – a MAB
2008/1/XI/3/28. számú határozatával meghozott – elutasító szakértői véleményével szemben. Az OH
2008. április 18-án kelt és a MAB Titkársághoz 2008. április 21-én érkezett átiratában a MAB
Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény
adására.

Szakértői vélemény
A MAB 2007/10/XII/5/11. számú határozatában a szak tanári modulját megfelelőnek minősítette. Az
ezután hozott 2008/1/XI/3/28. sz. határozatában azonban a szak indítását nem támogatta. Indoklásában
többek között megállapította, hogy a személyi feltételek nem teljesülnek. Ezzel szemben a felülvizsgálati
kérelem szerint a szakindítási kérelem beadási időpontja 2007 augusztusa, tehát a személyi feltételek
szigorításának hatálybalépése (2007. szeptember 1-je) előtt történt. Ezt a MAB határozat indoklása nem
vette figyelembe. Továbbá azóta a főiskolai docens szakfelelős főiskolai tanári kinevezést kapott.
A MAB FvB megállapította, hogy a szakfelelős PhD fokozatát 2004-ben kapta a „Mélylélektani
szimbólumok és motívumok a Trisztán-mítosz első európai változatában” című disszertációja alapján.
Nemzetközi, lektorált folyóiratban cikke még nem jelent meg. Az „Öt legfontosabb publikációja”
kérdésre két, a Főiskola Francia Tanszéke által kiadott füzetben, valamint egy – az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet folyóiratában megjelent – cikkét említi. Ez a felsőoktatásban 15 évet
eltöltött oktatótól elfogadhatatlanul alacsony teljesítmény, ha szakfelelősként és záróvizsga-felelősként
kíván dolgozni.
A másik záróvizsga-felelős a francia és magyar idő(jelölő) melléknevek [Les adjectifs temporels du
français et du hongrois] című disszertációját 2000-ben védte meg Párizsban, ahol doktori ösztöndíjasként
dolgozott. Egy könyve jelent meg Budapesten a Magyarországon védett másik PhD disszertációja
tárgyából a francia jelentésváltozások elemzése tárgyában. Az ötödmagával szerkesztett Magyar
szólástár-on kívül még három cikke jelent meg a párizsi disszertációja témaköréből. 2006-tól oktat a
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 egyetemen, ahol előadást és szemináriumot tart. Nem derül ki, azonban
hogy még mindig ott tanít-e, tekintettel arra, hogy erről nem kellett nyilatkoznia. A nyelvészeti
törzstárgyak felelőse. Ez a publikációs teljesítmény egy záróvizsga- és törzstantárgy-felelőstől éppen
hogy elfogadható.
A francia irodalmat oktatókra jellemző a franciaországi publikációk kis száma vagy teljes hiánya.
Magyarországi publikációik jelentős része a Főiskola Francia Tanszékének kiadványában jelent meg. Az
egyik francia irodalmat oktató docens magyar stilisztikából doktorált 25 évi oktatás után 2007-ben Jean
Giono regényeinek stílusa a magyar fordítások tükrében című disszertációjával. Meg kell jegyezni, hogy
az oktatók bibliográfiái igen hanyagul vannak összeállítva, lapszámok hiányoznak. A tudományos
publikációk rovatban fordítások, konferencia-előadások is szerepelnek. Mindez aggályossá teszi, hogy
alkalmasak-e a hallgatók – az önálló gondolkodásra és a doktori képzésre is való felkészítést is magába
foglaló – mesterszintű tanulmányainak irányítására.
A fentiek alapján a MAB FvB – egyezően a MAB fent idézett határozatával – nem látja a Kodolányi
János Főiskola tanári mesterszakján indítani kívánt franciatanár szakképzettséget adó képzés minőségi
feltételeinek megvalósulását, ezért szakvéleményében nem támogatja a szakindítás engedélyezését.
Budapest, 2008. június 25.
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