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MISKOLCI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I.

Akkreditációs minősítés
2014/8/IX/2. sz. MAB HATÁROZAT

Miskolci Egyetem

A
Az egyetem akkreditációja
– az intézmény akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs
elvárásai alapján a Miskolci Egyetemet a MAB egyetemként akkreditálja1. A jogszabályoknak és az
akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Az intézmény legalább három2 (ténylegesen 7) egyetemi karral rendelkezik.
o Az intézmény az Nftv. szerinti3 4 képzési szerkezetben folytat képzést.5 Ezen belül legalább két
képzési területen6 (ténylegesen 11) jogosult mesterképzésre, valamint legalább két
tudományterületen7 (ténylegesen 4) jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
Emellett felsőfokú szakképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben is szervez oktatást.
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: az alaptevékenységének
ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja (723 főből 622 fő, 86%).
o A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók
legalább ötven százalékának van tudományos fokozata (622 főből 392 fő, 63%).
o Tudományos diákköröket működtet.
o Az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni.
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő
épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel,
szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyekkel, sport és kulturális létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel) és
pénzügyi eszközökkel.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
2 Nftv. 101.§ (4) Művészeti felsőoktatási intézmény – alapító okirata szerint – eltérhet a karok számára és típusára vonatkozó
általános feltételtől.
3 Nftv. 6.§ (2) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, a következő
választható képzési szerkezetben folytat képzést: alapképzés, vagy alap- és mesterképzés, vagy alap-, valamint mester- és doktori
képzés, vagy mester- és doktori képzés.
4 Nftv. 101.§ (4) Művészeti felsőoktatási intézmény az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen
jogosult alap- vagy mesterképzésre, illetve egy tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.
5
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
6 A vonatkozó képzési területek: bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és
katonai; műszaki; művészet; orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés; társadalomtudomány; természettudomány.
7
A vonatkozó tudományterületek: bölcsészettudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok,
természettudományok.
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o Művészeti és művészetközvetítő képzést folytató intézmény esetén teljesülnek a MAB további
akkreditációs elvárásai8.
o
Az intézményi dokumentumok9 kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o
Az intézmény minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott
észrevételeket is figyelembe véve, megfelelőek.
A MAB további akkreditációs elvárása:
o
Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért
felelős és a képzés adminisztrációját végző gesztorkara.

A MAB 2009/9/VI. sz. határozata: Művészeti és művészetközvetítő képzést folytató intézmény folyamatosan biztosítsa a
képzés speciális infrastruktúráját a képzési helyszín változtatása esetén is, az előzőleg akkreditált helyszín feltételeinek
megfelelően, minimum a közoktatás, ill. az OKJ-s képzéseknél megfogalmazott feltételek szintjén, az alábbiak szerint
 A képzés igényei szerinti megfelelő nagyságú és fényviszonyokkal bíró műtermek, a szakágnak megfelelő akusztikájú és
felszereltségű előadó-stúdiók, próbatermek.
 A zeneművészeti területen: Megfelelő méretű hangszigetelt termek, megfelelő minőségű hangszerek, kortárszenei
gyakorlatokhoz számítógépes és megfelelő elektroakusztikus berendezés, megfelelő kotta-, könyv- és hanghordozó állomány,
zeneelméleti-történeti tárgyak tanításához akusztikai berendezés, kivetítő vetítésre alkalmas eszközök, tábla (kottavonalas is!)
 A vizuális művészeti képzésekhez szükséges önálló műhelyek, műhely-együttesek a hallgatói létszámhoz arányos területen,
speciális gépi felszereléssel, eszközökkel, folyamatos alapanyag biztosítással a képzési programok megvalósításához.
 Speciális számítógépes hátteret igénylő képzéseknél: létszámarányosan felszerelt stúdiók, médialaborok megfelelő számú gépi
háttérrel és legális, a képzéshez illeszkedő programokkal való ellátottság biztosítása.
9 Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti
és működési szabályzat; minőségbiztosítási szabályzat;(minőségfejlesztési program és éves értékelései); az előző akkreditáció
nyomán a FOI intézkedési terve és annak végrehajtása.
8

4

ME akkreditációs jelentés

II. Minőségértékelés
II.1. Az egyetem általános helyzetképe
Honnan – hova tart az egyetem
A Miskolci Egyetem a Selmecbányán 1735-ben alapított bányászati-kohászati tanintézet szellemi örököse,
az egyetem polgárai büszkén ápolják a selmeci hagyományokat. Az elmúlt évtizedekben tudatosan
bővítették az oktatási, kutatási profiljukat, komoly erőfeszítéseket tettek a tradicionális műszaki karok
mellett létrejött további karok fejlesztésére. Jelentős eredmény, hogy az egyetem hét kara sok
vonatkozásban egységesen, azonos elvek mentén működik. Az egyes karok helyzete azonban a szakmai
lehetőségeket tekintve jelentősen különbözik, ami esetenként érdekellentétekhez is vezet; az egyetem
vezetői elkötelezettek az problémák egyetemi érdekek mentén történő kezelésében. Érezhető a törekvés az
egyetemen belül az egyes szervezeti egységek közötti szolidaritás növelésére és a különböző
szakmaterületek közötti szinergiák minél hatékonyabb kihasználására.
Az egyetem vezetése az Észak-magyarország régió oktatási, szellemi központjaként kívánja pozícionálni
az intézményt, a felsőoktatási alapfeladatok ellátása mellett aktív szerepet vállal a régió fejlesztési és
innovációs programjaiban, és általános értelemben is meghatározó kulturális központ kíván lenni.
A korábbi akkreditáció során több javaslat és észrevétel fogalmazódott meg az egyetem működésével
kapcsolatban. Ezek az ajánlások az intézményi szintű intézkedésekben nyomon követhetők, a távlati
stratégiai célokat az ajánlásokkal összhangban fogalmazták meg. Jelentős erőfeszítések történtek az oktatói
korfa kiegyensúlyozottabbá tételére, az oktatói minősítettség javítására. Javult az intézmény láthatósága és
marketingje is, folyamatban van egy egységes intézményi arculat kialakítása. Noha a korábbi akkreditációs
jelentés tartalmazott javaslatot az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) továbbfejlesztésére,
sem az intézményi önértékelés, sem a karok önértékelései nem mutatnak be erre vonatkozó adatokat.
A ME ugyanazon problémákkal szembesült az elmúlt időszakban, mint a magyar felsőoktatás egésze.
2013-ban az állami támogatás előirányzata a 2011-es támogatás 57,6 %-ára esett vissza. Ezzel egyidejűleg
a fenntartó 2012-re irreálisan magas saját bevételt írt elő, amit az intézmény nem tudott teljesíteni. Tovább
súlyosbította a helyzetet az Innovációs Alapból származó bevételek és a szakképzési hozzájárulás
megszűnése. Ezen megszorítások mellett az egyetem vezetésének elsődleges célja az intézmény
működőképességének megőrzése volt. Számos esetben kényszer diktálta döntéseket kellett hozniuk, ami
sok vonatkozásban ellehetetlenítette az akkreditációs ajánlásokkal összhangban lévő koherens program
megvalósítását. Ennek a finanszírozási helyzetnek a negatív hatásai közül külön is kiemelendő, hogy az
elmúlt években az intézmény csoportos leépítésre kényszerült, ami jelentősen nehezíti az oktatói kar
ideálisnak tartott fejlesztését, átalakítását. Különösen jelentős problémának tűnik a tehetséges fiatalok
megtartása, hiszen egyfelől nem látnak maguk előtt pozitív oktatói életpálya-modellt, másfelől pedig –
elsősorban a műszaki területeken – jelentős a gazdasági szféra felől érkező agyelszívás hatása.
Az egyetem működési stabilitásának megőrzésében az elmúlt években kiemelt jelentősége volt a sikeres
pályázati tevékenységnek. A pályázatok által jelentős bevételekhez jutottak, és lehetővé vált néhány, az
oktatás és kutatás minőségét javító program beindítása is. Az eredmények fenntartására azonban csak akkor
lesz lehetőség, ha megfelelő anyagi források állnak rendelkezésre a folytatáshoz. Sok múlik azon, hogy
visszaáll-e a megfelelő szintre az állami támogatás mértéke, és lesznek-e olyan egyéb források, amiket
pályázatokkal vagy más módon az intézmény igénybe vehet.
Különösen komoly kihívások elé állítja az intézményt a hallgatók toborzása. A fővárosi intézmények
elszívó hatása jelentős, számos tehetséges diák folytatja tanulmányait Budapesten. A családok
elszegényedése miatt pedig egyre több régióbeli fiatal anyagi okok miatt nem tudja vállalni a továbbtanulás
terheit. Az egyetem törekszik a középfokú intézményekkel szoros kapcsolatok kialakítására és ezen
keresztül a beiskolázási program hatékonyabbá tételére. A környező nagyvállalatokkal való együttműködés
ezen a területen is különleges lehetőséget kínál az egyetem számára.
A ME infrastrukturális adottságai hagyományosan jók, az oktatási épületek megfelelően felszereltek,
ugyanakkor egyre nagyobb nehézséget jelent az eszközpark színvonalának megőrzése. Az intézmény
komoly erőfeszítéseket tett, hogy pályázati forrásokat felhasználva javítsa az oktatási épületek műszaki
színvonalát. Sajnálatos módon két nagy projekt az intézmény vezetésén kívül álló okok miatt komoly
veszteséget okoz(ott) az egyetemnek. A főépület felújítási munkálatai évek óta húzódnak, a felújított
Zenepalota esetében pedig a fenntartó nem teljesíti az eredeti szerződést, ezért az egyetemnek a tervezett
bérleti díj dupláját kell kifizetnie.
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Összességében a Miskolci Egyetemnek az utóbbi években a hazai felsőoktatás egészét érintő bizonytalan
helyzetben kellett működnie. A nehézségek ellenére az egyetem meg tudta őrizni a stabilitását, sok
vonatkozásban előremutató intézkedések is történtek az intézmény fejlődése érdekében. Az egyetem
hagyományos műszaki irányultsága komoly előnyt jelenthet az intézmény számára, ha a deklarált
kormányzati szándékokhoz a megfelelő financiális háttér is biztosított lesz.
Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A Miskolci Egyetem vezetése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló szervezetek a feladatokhoz illeszkedve és a
jogszabályi feltételeknek eleget téve működnek. Az intézmény legfelső vezetésében az alacsonyabb
szinteken is vezetői feladatokat ellátó oktatók dolgoznak, ami közvetlenebbé teszi az információáramlást a
különböző szintek között. A döntéshozatal a szükséges mértékben decentralizált, ugyanakkor a
jogszabályok által kialakított szervezeti struktúra sok esetben formálissá teszi a döntéshozatalt.
Az elmúlt években jelentős szervezeti változások történtek az egyetemen. Előremutató lépés volt, hogy
átalakították a korábbi erősen fragmentált intézményi struktúrát; a kis létszámú tanszékeket intézeti keretbe
szervezték, ugyanakkor az intézeteken belül a nem önálló tanszékként működő, egy-egy szűkebb
szakterületet művelő kis szakmai közösségeket megtartották. Remélhetőleg az intézeti szemléletmód a
következő években erősödni fog. 2013 óta a sárospataki Comenius Tanítóképzői Főiskolai Kar az
Eszterházy Károly Főiskolához tartozik; ugyanakkor a helyi adottságokra épülve, a Wanhua-BorsodChem
cég támogatásával 2013-ban létrehozták a Konfuciusz Intézetet. Az intézet fő profilja a kínai nyelv és
kultúra népszerűsítése.
Az intézmény fő stratégiai célja, hogy középtávon itthon és külföldön egyaránt elismert kutatóegyetem
legyen, a részletes cselekvési program ebből az ambiciózus elképzelésből vezethető le. Hozzá kell azonban
tenni, hogy a cél realitását és a részfeladatok racionalitását döntően az intézmény működési kereteit kijelölő
mindenkori felsőoktatás-politika fogja meghatározni. A dokumentumban megfogalmazott elképzeléseket
abból az alapállásból kiindulva lehet értékelni, hogy a jelenlegi feltételrendszer mellett milyen azok
realitása. A helyzet objektív felmérését igazolja, hogy a hallgatói létszám növelése kikerült az egyetem
céljai közül, és a létszám megőrzésére kívánják tenni a hangsúlyt. Az akkreditációs anyagban szereplő
elemzések alapján egyébként ez sem tűnik könnyen kivitelezhető feladatnak. Mindamellett fontos
elképzelés a külföldi hallgatók számára meghirdetett képzések erősítése. Bár az egyetemnek vannak
korábbi tapasztalatai külföldi hallgatók képzésében, azonban azok az oktatási programok jellemzően céges
kapcsolatokhoz kötődően vagy külföldi társintézményekkel együttműködve valósultak meg. A képzések
vonzerejét a környező vállalatokkal való együttműködések kiterjesztése minden bizonnyal növelni fogja.
A már meglévő kapcsolatok (Bosch, MOL, Wanhua-BorsodChem) jó példákkal szolgálnak az ilyen jellegű
kapcsolatok kialakításához.
A célok között hangsúlyosan jelenik meg külső partnerekkel együttműködésben a K+F+I és egyéb
szolgáltatások bővítése. Ezek az elképzelések összhangban vannak a napjainkban érvényesülő trendekkel;
a felsőoktatási intézmények már nem elszigetelten működő képzési helyek, hanem a gazdasági és
társadalmi folyamatok aktív részesei, az innováció és a fejlesztés motorját jelentik. Ez a változás a
vezetéstől újfajta gondolkozásmódot követel, amiben alapvető, hogy az intézmény milyen módon akarja
értékesíteni a tudásbázisát. A közelmúltban létrehozott Technológiai és Tudástranszfer Központ alkalmas
lehet egy összefogott stratégia kialakítására, és a feladatok koordinálására. A jelenlegi szabályzat erre
vonatkozóan sok tekintetben elnagyolt. Olyan rendszert kell kialakítani, ami ösztönzi a K+F tevékenység
erősítését, és személyesen is érdekelté teszi az egyetem polgárait ilyen jellegű feladatok
kezdeményezésében, ellátásában.
A karok közötti átoktatás egyrészt javítja az egyetem egységes munkaerő-gazdálkodását és az oktatói
kapacitások centralizált kihasználására ad lehetőséget, másrészt viszont a kreditalapú elszámolások az
igénybe vevő kar részéről ellenérdekeltséget teremtenek, ez feszültséget teremt a karok között.
Külön is kiemelendő az egyetem és a város közötti együttműködés; az intézmény szellemi kisugárzása
jelentős mértékben hozzájárul a különböző városi projektek megvalósulásához, a város pedig a
lehetőségeihez képest segíti az egyetem működését. A Miskolci Egyetem nagy hangsúlyt fektet az
Eszterházy Károly Főiskolával és a Károly Róbert Főiskolával való együttműködésre. A három intézmény
részt vesz egy közös TAMOP projekt (KEZEK) megvalósításában. (A Károly Róbert Főiskolával való
távlati együttműködésében új helyzetet teremt, hogy a közelmúltban a főiskola szenátusa a Debreceni
Egyetemhez való csatlakozásról döntött.)
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Az egyetemi C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis sok vonatkozásban reálisan méri fel az intézmény lehetőségeit, a már említett
bizonytalan helyzet mellett nem várható a bemutatottnál határozottabb elemzés. Az egyetem vezetése
világosan látja, hogy a saját bevételeket erősen növelni kell; ezzel kapcsolatban számos elképzelést
fogalmaznak meg, és valamennyi lehetőséget figyelembe veszik, azaz a pályázati bevételeket, a vállalati
támogatásokat, a szakmai szolgáltatásokat stb. Nehezen becsülhető, és valószínűleg ezért nincs utalás az
anyagban arra, hogy milyen volumenű bevételek biztosíthatnák hosszabb távon az egyetem stabil
működését. Az analízis szerint a legnagyobb problémát a beiskolázás szinten tartása jelenti, ehhez az
egyetemnek komoly erőfeszítéseket kell tennie, de a megoldás kulcsa nem az egyetem kezében van. Az
általános demográfiai trendeket és a régióban élők közötti hátrányos helyzetű családok nagy számát
ismerve jelentős külső korlátok között kell az egyetemnek működnie.

II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
A ME képzési szerkezete az elmúlt években sokat változott, az egyetem érezhetően törekszik az
adottságainak megfelelő képzési struktúra létrehozására. Jelenleg 11 képzési terület 39 alap-, 33
mesterszakán, 26 tanári mester-, illetve osztatlan tanári szakán és 4 tudományterület 7 doktori iskolájában
folytatnak képzést (részletesen lásd a Függelékben).
A 12662 hallgatóval büszkélkedő 2011-es „csúcsév” után két lépcsőben csökkenés következett, 2013-ban
az egyetemnek 10639 hallgatója volt. A felvettek vonatkozásában jelentős hullámzás tapasztalható (2011:
4151; 2012: 3015; 2013: 4772), míg a végzettek száma dinamikusan emelkedik, a 2009. évi 699 végzetthez
képest 2012-ben 1906-an végeztek. Ez utóbbira magyarázat lehet a kétszintű képzés felfutása, a növekvő
mesterszakos létszám. A passzív féléven levő hallgatók aránya megközelítőleg állandó, 9-10% körüli.
Általános probléma az alapképzésekben a nagy lemorzsolódás, erre vonatkozóan nem kedvezőek a
statisztikai adatok. 2009-2013 között a teljes idejű alapképzésben 3909 záróvizsgázóhoz képest mindössze
2657-en szerezték meg az oklevelet (68%). Ennek az lehet az egyik oka, hogy az egyetemre belépő
hallgatók hozott tudása gyakran nem elégséges. Számos hallgató a nappali képzésből részidős képzésbe
kerül át, vagy szünetelteti a tanulmányait, mert anyagi okok erre kényszerítik. Mindez jelentősen rontja a
képzés hatékonyságát. Alapképzésben a diplomaszerzésnek itt is komoly akadályát jelenti a nyelvi
követelmények teljesítésének hiánya, bár az intézmény segíti a hallgatókat a nyelvi készség
megszerzésében. Ki kell emelni, hogy ezek a nyelvi képzések nem tartoznak az egyetem feladatai közé, és
a hallgatói érdektelenség sok esetben csökkenti a hatékonyságukat. Az egyetem feladata a szakmához
kötődő idegen nyelvi ismeretek bővítése lenne, ezt azonban az általános nyelvi felkészültség hiánya
ellehetetleníti.
Általános tapasztalat, hogy a mesterképzések sokkal hatékonyabbak az alapképzéseknél. Az alapképzések
teljesítésével a hallgatók fontos tapasztalatokra tesznek szert az egyetem működésével, a tanulmányi
követelményekkel és azok teljesítésével kapcsolatban. Ennek megfelelően elkötelezettek a tanulmányaik
folytatására. Mindez azt is jelzi, hogy a többfokozatú képzés eléri a célját, hiszen az alapképzés során
bekerülő hallgatók közül azok jutnak tovább, akik szakmailag alkalmasak a követelmények teljesítésére.
2009-2013 között a teljes idejű alapképzésben 1728, a részidejű alapképzésben 901 hallgató kapott
diplomát, közülük 1323-an iratkoztak be mesterképzésre.
A PhD képzéssel kapcsolatos tapasztalatok valamelyest ellentmondásosak. 2009-2013 között a teljes idejű
mesterképzésben 1099, részidejű mesterképzésben 959 hallgató kapott diplomát, közülük 327-en folytatták
a tanulmányaikat az egyetem doktori iskoláiban. A képzésekre a legkiválóbb hallgatók kerülnek be, de
viszonylag nagy a lemorzsolódás: 2009-2013 között teljes idejű doktori képzésben 564 hallgató vett részt,
oklevelet szerzett 88 hallgató. Ennek külső okát több területen is a gazdasági szféra agyelszívása jelenti.
Másfelől a fokozatszerzés előírt követelményei sok esetben nehezítik a feltételek teljesítését. Az elmúlt
időszakban jelentős segítséget jelentettek azok a pályázatok, amelyek különböző alkalmazási
lehetőségeken keresztül lehetővé tették a képzés meghosszabbítását, a PhD munkához kapcsolódó
kutatások befejezését és a disszertáció egyetemi környezetben történő összeállítását. A következő időszak
egyik nagy kérdése az lesz, hogy milyen módon tudja az intézmény biztosítani ennek a gyakorlatnak a
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folytatását, azaz képes lesz-e megfelelő anyagi forrásokat biztosítani a PhD-képzés időtartamának
meghosszabbításához és a PhD hallgatók motiválásához.
A legtehetségesebb hallgatók számára a tehetséggondozási program extra lehetőséget biztosít a szakmai
képességeik kiteljesítésére. Az elmúlt években az egyetem hallgatói kellő számban vettek részt az Országos
Tudományos Diákköri Konferencián, éves átlagban 220 dolgozatot nyújtottak be, a résztvevők nagyjából
negyede díjat kapott.
A visszajelzések szerint a Miskolci Egyetemen szerzett diploma piacképes, a végzettek viszonylag hamar
el tudnak helyezkedni. Ezt a helyzetet mindenképpen árnyalja, hogy a régió adottságai csak korlátozott
elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak, ami azt is jelenti, hogy a régióból nagy a diplomások elvándorlása.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
Az egyetem kutatási stratégiáját a kutatóegyetemi ambíciók megvalósításának rendeli alá. Azonosították
azokat a kiemelt kutatási területeket, amelyek leginkább segítik e cél elérését. Olyan programok
kialakítására törekedtek, amikben nincsenek lemaradók, azaz a műszaki területek mellett a bölcsész, a
társadalomtudományi és az egészségtudományi területek is fontos feladatokat tudnak ellátni. Ebben
kiemelt jelentőséggel bírnak a külföldi felsőoktatási intézményekkel, a nagyvállalatokkal és KKV-kal
kialakított partneri kapcsolatok, illetve a régió önkormányzataival történő együttműködések. A nemzetközi
kapcsolatok nemcsak a tudományos és fejlesztési programokra terjednek ki, hanem lehetővé teszik
nemzetközi együttműködésben történő képzési programok megvalósítását is.
Az egyetem munkatársai az elmúlt időszakban számos hazai és nemzetközi publikációt jelentettek meg,
aktívan részt vettek nemzetközi és hazai konferenciákon. Az utóbbi években a kutatóegyetemi TÁMOP
projektnek köszönhetően a K+F+I tevékenység intenzívebbé vált. A pályázat lehetővé tette számos fiatal
kutató alkalmazását, valamint PhD, MSc és BSc hallgatók bevonását a kutatásokba. Ezeknek a
programoknak a folytatásához további fejlődéshez jelentős anyagi források bevonására lenne szükség.
Ennek érdekében többek között intenzív pályázati tevékenységet kívánnak folytatni, illetve bővíteni
kívánják partneri kapcsolataikat. Szükség lenne azonban egy olyan helyzetelemzésre is, ami tisztázza, hogy
milyen mértékű forrásbevonás tudja biztosítani a kutatási projektek folytatását, és a tervezett cselekvési
programmal reálisan elérhető-e ez a cél.

2.3. Gazdálkodás
A magyar felsőoktatás egészére jellemző módon a Miskolci Egyetem gazdálkodása is bizonytalan
feltételrendszer mellett történik. A fenntartó világos gazdálkodási irányvonalakat nem határozott meg, az
elmúlt időszakban jelentős megszorítások sújtották az intézményt, így a gazdálkodást elsősorban a romló
helyzethez való alkalmazkodás kényszere jellemzi. Célként fogalmazták meg a saját bevételek növelését,
az újonnan meghatározott elvek és gyakorlat szerint az egyetem a munkatársait a központi elvonás
mértékének csökkentésével kívánja a bevételes tevékenység erősítésére ösztönözni. Ugyanakkor az utóbbi
időszakban a saját bevételekből való központi elvonás mértéke gátolja az ilyen jellegű tevékenységet. A
vezetés célja egy olyan decentralizált finanszírozási modell kidolgozása, amely racionálisabb
forrásfelhasználást tesz lehetővé, és feltételezi a gazdálkodási egységek nagyobb felelősségvállalását az
intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartásában. Reális veszélyt jelent azonban, hogy a
közelmúlthoz hasonlóan a külső körülmények centralizáció irányába hatnak. A gazdálkodási modell
átalakításának tényleges hatásait vélhetően a következő gazdasági év zárásával lehet majd pontosan
felmérni. Emellett a folyamatok akár napi szintű monitorozása is szükségessé válhat a következő
időszakban.
A központi elvonás mértéke más a kutatási szolgáltatások és más a költségtérítéses képzések esetében,
aminek az a következménye, hogy az elvonás a szakmai adottságoktól függően másként érinti az egyes
karokat, ez pedig feszültségekhez vezet. A karok közötti keresztfinanszírozás csökkentése szükségessé
teszi, hogy az elvonások mértéke minden bevételes tevékenység esetében közelítsen egymáshoz. A távlati
elképzelések teljesülése döntően attól függ, mennyiben sikerül az intézmény gazdálkodási stabilitását
megőrizni, az anyagi kondíciókat javítani. Az intézményvezetés elkötelezett a felelős gazdálkodás mellett,
törekszik a külső és belső források racionális felhasználására, a gazdasági döntések vonatkozásában
azonban az intézményvezetés lehetőségei korlátozottak; az egyetem gazdasági stabilitása alapvetően a
fenntartó által biztosított támogatástól függ.
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II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
A Miskolci Egyetem az intézményi és a kari honlapokon keresztül jól strukturáltan és teljes körűen
biztosította a MAB számára az önértékelés mellett a további akkreditációs háttéranyagai elérhetőségét. A
honlap Akkreditáció menüpontján keresztül elérhetők voltak az akkreditációs eljárást megelőző öt éves
időszak egyetemi és kari beszámolói, minőségértékelései is. A helyszíni látogatás során az egyetemi és a
kari szintű eljárások gyakorlati alkalmazhatóságáról is lehetett tájékozódni. A helyszíni találkozók
megszervezését és lebonyolítását a jó előkészítés jellemezte. A közreműködők a felelősségi körüket érintő
kérdésekben felkészültek és tárgyszerűek voltak. A szükséges dokumentumok az egyes helyszíneken, az
ESG témakörökhöz rendszerezve, papíron vagy elektronikus formában rendelkezésre álltak.
Az egyetemen alkalmazott minőségirányítási rendszer kialakítása mintegy tíz éves múltra tekint vissza. Az
EFQM Kiválósági modellen alapuló rendszer sikeres bevezetésének fontos mérföldköve volt, hogy 2008ban a Miskolci Egyetem elsőként nyerte el a Felsőoktatási Minőség Díjat. Az alkalmazott rendszer általános
érvényű jellemzője, hogy a minőségbiztosítási eljárások egyetemi szintű szabályozása a szervezet minden
hierarchikus szintjére kiterjed. A karok saját minőségbiztosítási eljárásaik során az egyetemi szintű
eljárások és ütemezés alapján járnak el. A gyakorlatban ez az jelenti, hogy az egyes tevékenységeket (pl.
felmérések, tantárgyi audit indítása stb.) a Minőségbiztosítási Iroda kezdeményezi, a karok azt saját feladatalábontással végrehajtják. Az együttműködés ilyen módon biztosítja, hogy azonos tevékenységcsoport
végrehajtására minden karon azonos időben kerüljön sor, a mérések eredményei összehasonlíthatók. A kari
minőségbiztosítási önértékelések ebben az értelemben a központi kezdeményezésre indított tevékenységek
kari vetületeit mutatják be. A kétségtelen előnyök mellett látszik, hogy a karok saját kezdeményezésből
minőségfejlesztéseket nem, vagy csak nyomokban fellelhetően indítanak. A központi „kiszolgálást”
elfogadják, és minőségfejlesztés tekintetében egyúttal elégségesnek is ítélik. A későbbiekben a vizsgált
területek karokra vonatkozó értékelő bemutatása során csak azokat a sajátosságokat érintjük, amelyek az
egyetemi szintű bemutatás általános elveitől eltérnek, vagy speciális kari sajátosságokat mutatnak.
Összességében megállapítható, hogy a bemutatott dokumentációs rendszer, a kapcsolódó gyakorlat
szakmailag hiteles, koherens rendszert alkot. A rendszer átgondolt, tudatos fejlesztés eredménye, az
egyetem minőségcéljainak mérésére alkalmas. A PDCA elv megvalósítása jól azonosítható. A rendszer
működtetése mögött képzett, elkötelezett személyi háttér áll.

3.1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az egyetem önértékelése átfogóan bemutatja az intézmény minőségbiztosítási rendszerét, a közreműködő
egyetemi testületeket, azok feladatait, a minőségbiztosítás szabályozási dokumentumait. Az egyetem a
szabályzatok és az eljárások struktúrájának és kapcsolódási pontjainak bemutatására ún. Minőségház
modellt dolgozott ki. A ház alapját a 2005-ben Bergenben elfogadott hét alapelv adja, amely egyszerre
jelenti a külső minőségellenőrzések (akkreditációs eljárások) és a belső minőségellenőrzések (szervezeti
önértékelések) kiinduló pontját és logikai bázisát. A Minőségház sarokköveit a szervezeti önértékelések, az
audit folyamatok, a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) és az oktatók hallgatói véleményezése alkotják.
A minőségügyi rendszer alapvető dokumentuma a Minőségügyi kézikönyv, amely az intézményi SZMSZ
szabályzata. A kézikönyv tartalmazza az intézmény minőségpolitikáját és küldetésnyilatkozatát, a rendszer,
a szervezet és az alkalmazott eljárások leírását. A minőségügyi rendszer három fő területe: az önértékelés,
a minőségfejlesztési program és az éves minőségjelentés. A minőségfejlesztés éves akcióterv alapján folyik.
A kézikönyvet legutóbb 2013 márciusában aktualizálták. Az egyetemi minőségbiztosítási szervezet csúcsán
a Minőségbiztosítási Bizottság áll (vélelmezzük, hogy a bemutatott ábrától eltérően nem a rektornak, hanem
a szenátusnak alárendelt bizottságról van szó). A minőségbiztosítási tevékenységek egyetemi szintű
koordináló szerepkörét a Minőségbiztosítási Iroda látja el. Az irodát megbízott vezető irányítja, az operatív
feladatokat két ügyvivő-szakértő munkatárs látja el. A minőségbiztosítással kapcsolatos adatgyűjtés és a
feldolgozás statisztikai feladataira az internetes technológián alapuló Evasys szoftverrendszert alkalmazzák.
Az egyetem TÁMOP pályázati támogatással Balanced Scorecard (BSC) struktúrára alapuló stratégiai
monitoring rendszert fejleszt, amely lehetővé teszi az egyetemi sajátosságokhoz igazított öt mező–
pénzügyi, belső és külső vevői, működési, fejlesztési perspektíva – folyamatos monitorozását. Az egyetemi
szándékok szerint e területek IFT-vel történő összekapcsolását követően stratégiai akciók lesznek
tervezhetők és mérhetők. A stratégiai monitoring és a minőségbiztosítás kapcsolata egyes területeken már
most jól azonosítható, ilyen pl. a belső és külső vevői elégedettség. Álláspontunk szerint azonban a pénzügyi
perspektíva (azaz a gazdálkodási egyensúly fenntartása) még nincs kellő súllyal jelen a minőségbiztosítás
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stratégiai mezőelemei között. A helyszíni látogatás során is érzékelhető volt, és az egyetem és a karok
önértékelési anyagaiban is visszatérő jelzés, hogy a központi és kari költségvetési keretek meghatározása,
az egyre csökkenő források elosztása a tervezés évről évre visszatérő problémája.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programokkal kapcsolatos eljárásokat az egyetem honlapján is elérhető Képzési Szabályzat
rögzíti. A szabályzat többek között rendelkezik szak létesítésének, indításának eljárásrendjéről,
felnőttképzési és tanfolyami képzések eljárásrendjéről, a lebonyolítás és a finanszírozás formáiról. A MAB
értékelés időszakában a szabályzat a törvényi hivatkozások tekintetében, így pl. a hatályos Nftv.
vonatkozásában sem aktualizált. A 2007-ben hatályba lépett szabályzat alapján nem állapítható meg,
milyen eljárásrend szerint folyik jelenleg a képzések indítása, megelőzik-e a képzések létesítését, indítását
munkaerő-piaci igényfelmérések, gazdaságossági számítások. Új szakok indításánál, ill. a képzési
programok módosításánál megpróbálnak a munkaerő-piaci igényeknek elébe menni, és a lehetőségek
szerint az igényeket a képzési programokba beépíteni. Komoly erőfeszítéseket tesznek a lemorzsolódás
belső okainak a felszámolására. A minőségbiztosítási rendszer lehetővé teszi az úgynevezett kritikus
tárgyak azonosítását. Ezek azok a tantárgyak, amelyek teljesítése az átlagosnál lényegesen nagyobb
nehézségeket okoz a hallgatóknak. A sikertelenség okainak elemző feltárása segítheti a problémák
orvoslását és a lemorzsolódás csökkentését.
Az intézmény a közelmúltban jelentős, a teljes képzési portfóliót átfogó felülvizsgálatot indított el. A
Minőségbiztosítási Bizottság által 2013 júniusában elfogadott Szak belső értékelési eljárás alapján a múlt
év végéig az egyetem karai elvégezték a szakok belső értékelését. A felülvizsgálat összesen 133 szakot
érintett, melyből a fenntartandónak ítélt szakok száma 124, indításra 6 szak vár. A felülvizsgált szakok
száma karonként jelentős szórást mutat. A felülvizsgált szakoknak mintegy fele (61) a Bölcsészettudományi
Karon található, legkevesebb szakon (3) a Műszaki Anyagtudományi Kar folytat képzést. A szakok munkaerőpiaci értékelésére az UNI_EFQM modell Társadalmi hatás mezőjének mérése kapcsán, a
partnerszervezetek véleményének kérdőíves lekérdezésével kerül sor. A partneri kör csoportjai: kamarák,
szakmai szervezetek; középiskolák, más képzőhelyek; önkormányzatok, minisztériumok; végzett
hallgatókat foglalkoztató cégek. Az elmúlt időszak során végzett felmérésekben a társadalmi hatásvizsgálat
elégedettségi eredményei 70-80% között alakultak. Ezen belül a végzett hallgatókat foglalkoztató
szervezetek elégedettsége 2010 és 2013 között 70%-ról 75%-ra emelkedett. A bemutatott eredmények
elismerésének hangsúlyozása mellett felhívjuk az intézmény figyelmét arra, hogy a megfelelő költségen
történő teljesítés – azaz a „termék” gazdaságos előállításának követelménye – minőségtényező.
Megítélésünk szerint a képzési programok minőségközpontú értékelése a vevői elégedettség mérése mellett
a fenntarthatóság vizsgálatával válhat majd teljessé. Ehhez a már hivatkozott BSC, illetve az alkalmazott
EFQM modell Adottságok és Eredmények mezői számos módszertani lehetőséget kínálnak.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A teljesítményértékelés általános szabályait a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III.
kötete (Hallgatói Követelményrendszer) tartalmazza, amely részletesen szabályozza a tanulmányok
folytatásával összefüggő kérdéseket. A dokumentum a honlapról elérhető, aktualizálására 2013-ban került
sor. A kari sajátosságokat tartalmazó követelményeket a kari szabályzatok rögzítik. A hallgatói
teljesítményértékelési rendszer meghatározó eleme a tantárgyi programokban rögzített követelmény. Az
értékelési kritériumok előzetes és világos közzétételének szándékával és a tantárgyi programok formai
egységesítése érdekében az intézmény 2013 októberében részletes belső tantárgyi audit eljárás indításáról
határozott. Az audit első lépcsőjeként a 2012/13-as tanévben meghirdetett tantárgyak átfogó, több mint
6000 tantárgyat érintő felülvizsgálatára került sor, az alábbi szempontrendszer alapján:
- a tantárgy tematikai megadása,
- a tananyag előírt és ajánlott szakirodalmának megadása,
- a félévközi teljesítmények és azok érvényesülése az értékelésnél,
- vizsga- és egyéb érdemjegy-követelmények.
A megadott (új) szempontrendszer alapján a tantárgyi tematikák jelentős része egy vagy több szempont
alapján nem megfelelőséget mutatott. Az egyetem a karok számára javító intézkedések végrehajtására a
2014/15-ös tanévkezdési határidőt szabta meg. Ezen belül a karok saját feladataikat és határidőiket kari
szinten határozzák meg. Az egyetemi szándékok szerint az elkészülő „tantárgyi dosszié” honlapról is
hozzáférhető elektronikus változata a jövőben a hallgatói tájékoztatás fontos eszköze lesz.
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A méltányossági eljárásokat is a Hallgatói követelményrendszer szabályozza. Az elsőfokú méltányossági
ügyek száma az elmúlt időszakban növekvő tendenciát mutat, a 2012/13-as tanévben első fokon több mint
kétezer kérelem elbírálására került sor. Ez a szám – az adminisztrációs terhek tekintetében is – magasnak
tűnik, indokolt az okok értékelése, tartalmi elemzése. Az elutasított kérelmek száma 16%.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az egyetem oktatói/kutatói létszáma 2008-2013 között 194 fővel, 22%-kal csökkent. A karokat eltérő
módon érintő csökkenést döntően a 60 év feletti korosztály nyugdíjba vonulása okozta. Ezzel együtt is
összességében megállapítható, és erre az egyetemi önértékelés C-SWOT analízisében is utalnak, hogy az
oktatók/kutatók kor szerinti összetétele kedvezőtlen, az 50 év felettiek részaránya 40%. A fiatal oktatók,
kutatók elvándorlása jelentős, utánpótlásuk anyagi forrás hiányában nem megoldott. (A kari sajátosságokat
magában foglaló korfa-összetételre, a minősítettségi arányokra a kari értékelések során térünk ki.) A
célokkal összhangban törekszenek a minősített oktatók számának növelésére is, és ösztönzik az arra
alkalmas munkatársakat az MTA doktora cím megszerzésére. Az oktatói minőség javítását célzó
kezdeményezés, hogy TÁMOP („KEZEK”) projekt keretében az egyetem 150, a felsőoktatásban és a
felnőttképzésben dolgozó oktató (elsősorban tanársegédek, adjunktusok) számára „képzők képzése”
programokat fejleszt, amelyek hatékonyabbá teszik a felsőoktatási munkát. A fejlesztés területei:
pedagógiai ismeretek, fogyatékos hallgatók oktatására való felkészítés, alapvető jogi ismeretek. A
továbbképzéseket a közeljövőben tartják.
Az oktatók és kutatók munkájának értékelését az SZMSZ II. Foglalkoztatási követelményrendszer
szabályzat rögzíti, amely rendelkezik a minősítés és az értékelés eljárásairól. „Minősítés” alatt a Kjt. és
annak végrehajtási rendeletein alapuló eljárás értendő, míg az „Értékelést” a Foglalkoztatási
követelményrendszerben leírt eljárás szerint folytatja le az egyetem. A 2009-2013 közötti időszakban
összesen 302 minősítési és 646 értékelési eljárásra került sor. Mindkét eljárást 3-4 évenként rendszeresen
ismétlik, ezek tartalmát az érintettek ismerik. A dokumentumok a személyi anyag részei, előrelépés, vezetői
megbízás esetén értékelési szempontokat jelentenek. Az oktatói közérzet visszajelzésének mérésére az
UNI_EFQM Vezetés, stratégia mezőjének kérdőíves lekérdezése kapcsán kerül sor. Az elvégzett mérések
eredményeiben jól érzékelhető volt, hogy a közelmúlt egyetemi belső feszültségei az egyes karokon, a
munkatársak körében milyen közérzeti anomáliákat generáltak. Az intézményi önértékelés szerint
(idézzük:) „a jelenlegi konszolidálódott állapot” további javítása, fejlődése a kari stratégiák
megvalósulásában biztosított.
Az oktatás hallgatói véleményezésének rendszeres felméréséről az egyetem külön szabályzata rendelkezik,
többek között az alkalmazott kérdőívről, a feladatokról, a határidőkről és a felmérések értékelési rendjéről.
(Ez azonban nem helyettesíti az oktatókkal való hallgatói elégedettség felmérését.) A kurzusértékelések
alapszabálya, hogy minden szak összes kurzusát egy hároméves cikluson belül legalább egyszer értékeljék.
A vizsgált kurzusok kijelölése a dékánhelyettesek és a kari Hallgatói Önkormányzat vezetőjének
megegyezésével történik szemeszterenként. Az eredményeket a karok minőségbiztosítási tevékenységéért
felelős dékánhelyettesei összesítik, és továbbítják az érintett intézetek vezetőinek, oktatóinak. Az értékelés
kari összesített eredményeit, azok tendenciáit a kari vezetés a Kari Tanács ülésén megtárgyalja, szükség
esetén javító intézkedéseket fogad el. A kurzusértékelések kapcsán a hallgatók annak a véleményüknek
adtak hangot, hogy a hallgatói részvételi hajlandóság növelésének egyik gátja a kérdőíven szereplő
kérdések nagy száma. Egy kurzus értékeléséhez több mint 60 kérdés kapcsolódik. Ez, különösen több
kurzus értékelésekor, jelentős időigénnyel járó feladat, a kitöltő hallgató számára visszatartó tényező lehet.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az egyetem TÁMOP projektek támogatásával több tanulástámogatási kezdeményezést indított el. Ebbe a
körbe sorolhatók a „Miskolci Egyetem hallgatói és intézményi szolgáltatás fejlesztése”, valamint a
„Tehetségeket gondozunk” projektek is. A szolgáltatás fejlesztésére irányuló projekt keretében az
intézmény a versenyképes tudás megszerzését támogató ún. kompetencia modellt dolgozott ki. A modell a
munkaerőpiacon elvárt általános és speciális kompetenciákat tartalmazza, a különböző képzési szintekhez
és képzési területekhez rendezve. Az intézményi képzési területekhez a karok az akkreditációs anyagok
alapján összeállították az egyes képzések KKK-i alapján a kompetencia elvárásokat (kompetencia szettek),
és erre alapozottan konkrét kompetenciaméréseket végeznek. A mérések eredményei speciális készségeket,
kompetenciákat fejlesztő tevékenységek indítását alapozzák meg. A TÁMOP tehetséggondozási projekt
lehetővé tette egy intézményi szintű tehetséggondozási modell kialakítását. A tehetséggondozás szervezeti
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keretét a karok képviselőiből álló Tehetséggondozó Műhely adja, amely összehangolja a kari mentori-tutori
rendszert, értékeli az egyes hallgatók, hallgatói körök munkáját. A tehetséggondozás dedikált forrásai a
már említett pályázati lehetőségeken túl az egyetemi központi, egyetemi alapítványi, kari, illetve hallgatói
önkormányzati támogatások. Az intézmény felzárkóztató programjait is a „KEZEK” TÁMOP program
segítségével alakította ki. A félév kezdetén hallgatói írásbeli felmérést végeznek, ami a szakmai és az
idegen nyelvi ismeretekre is kitér. A kritérium-szintet el nem érő hallgatók számára a felzárkóztatás
kötelező, de a hallgatók önként is választhatnak felzárkóztató kurzusokat. Az eredményességet közbülső
motivációs tesztek segítségével mérik. A nyelvi képzés felelőse az Idegennyelvi Oktatási Központ.
A tanulástámogatás lényeges eleme a szenátus döntése alapján a kari erőforrások összevonásával 2014.
február 1-jén létrehozott Központi Tanulmányi Szervezet. A központ munkáját Tanulmányi ügyrend
szabályozza. Az egyetemi szándékok szerint az újonnan létrehozott központ meghatározó szerepet fog
betölteni a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos igazgatási eljárásokban, így a hallgatói támogatásokban is. A
központ tágas, korszerű ügyfélfogadási és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik, a hallgatók azonban
elmondták, hogy esetenként nagy a zsúfoltság, a hallgatói kiszolgálás lassú; ezeket a nehézségeket
megoldható problémaként, „a kezdeti indulás gyermekbetegségeinek” jellemezték. Az átszervezés után
karonként egy tanulmányi ügyintézői státus maradt, ami a kari álláspontok szerint az eltérő hallgatói
létszámok miatt az érintetteknek jelentősen eltérő munkaterhelést eredményezhet a jövőben.
A Miskolci Egyetemi Könyvtár a régió legnagyobb információs központja, ODR szolgáltató. A leltározott
könyvállomány 743 752 kötet volt, az éves gyarapodás 8 320 tétel. A regisztrált olvasók száma 7 733, a
kölcsönzőké 45 480 fő volt 2012-ben. A kölcsönzött kötetek száma 92 885, az olvasó-látogatóké 125 700.
Az EHM (EPA, HUMANUS, MATARKA) közös keresőfelületének kialakításával a használók egyszerre
kereshetnek a három legnagyobb magyar folyóirat-adatbázisban.
Az informatikai gerinchálózat kialakítása csillag topológiájú, középpontja az Informatikai Szolgáltató
Központ. Vezeték nélküli internetkapcsolat (WIFI) az egyetem 12 nagy forgalmú pontján érhető el. A
gerinchálózati eszközök mindegyike támogatja az IPv6 technológiát. Az egyetemi campus területén 9
kihelyezett nyilvános információs pult (kioszk) áll a hallgatók és a látogatók rendelkezésére, az egyetemi
hálózatba 4000 számítógép van bekötve.
Az egyetemen Diák iroda működik, ahol a hallgatói tanácsadói szolgáltatások keretében – több más
szolgáltatás mellett – személyiségfejlesztés, személyes hatékonyság, konfliktuskezelés, időgazdálkodás és
álláskeresési technikák témájú workshopokat, képességfejlesztő tréningeket szerveznek.
A hallgatók elhelyezésére megfelelő kapacitású kollégiumok állnak rendelkezésre, a szabadidős
tevékenységhez is biztosítottak a feltételek. A kollégiumok az egyetemváros területén, a campuson belül,
a tanulmányi épületek közvetlen közelében helyezkednek el, 2000 főt meghaladó férőhely kapacitással
rendelkeznek, a feltöltöttség szintje közel 100%-os. Az összes kollégium biztosítja az előírt
alapszolgáltatásokat, ezekkel a hallgatók elégedettek, a HÖK tapasztalatai szerint a jogos igényeket a
rendelkezésre álló kapacitás ki tudja elégíteni. A campus területén számos vásárlási, sportolási lehetőség
áll a hallgatók rendelkezésére. A közelmúltban került sor az Egyetemi Körcsarnok teljes küzdőterének
felújítására, sportpadlózatának cseréjére. Az egyetem közvetlen közelében épült, önkormányzati
üzemeltetésű sportuszodával jó együttműködést alakított ki az egyetem: a testnevelésórák keretében
úszásoktatásra van lehetőség, továbbá az oktatók, a hallgatók, a dolgozók kedvezményesen vehetik igénybe
az uszoda szolgáltatásait. Az intézmény Miskolc meghatározó sportegyesületével, a DVTK-val
együttműködési megállapodást kötött. A hallgatói találkozón elhangzott vélemények a szabadidő, a
sportolás egyetem által biztosított lehetőségeit jónak ítélik.
3.6. Az egyetem belső információs rendszere
Az intézmény a tanulmányi folyamatok ügyviteli támogatására a Neptun.Net Egységes Tanulmányi
Rendszert használja. A rendszer moduláris felépítésű, folyamatosan bővülnek az elérhető funkciók. 2011.
évi fejlesztések: az Elektronikus kérvénykezelő, az Elektronikusan archivált leckekönyv, a rendszerből
nyomtatott Oklevél, Oklevélmelléklet, az Elektronikus számla modulok. A Felsőoktatási Információs
Rendszer bevezetésével az adatszolgáltatás a törvényi előírásoknak megfelelő periódusokban folyamatosan
történik, 2007-ben vezették be a MonDoc Irat- és Dokumentumkezelő Rendszert. A rendszer
funkcionalitásának bővítése folyamatosan zajlik, ennek eredményeként került bevezetésre legutóbb a
Dokumentumtár modul, az Archiváló modul, valamint a Hitelesítést kezelő modul.
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Az egyetemen folyamatban van az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fejlesztése. A
rendszer a jelenlegi formájában még nem tölti be a cél szerinti feladatát, az AVIR-ből vezetői
adatszolgáltatás, rendszeres vezetői riportok készítése még nem történik. Vélelmezhető, hogy erre az
integrált adatszolgáltatás-hiányra is vonatkozik az intézményi önértékelés C-SWOT analízisének azon
megállapítása, mely szerint „gyengeség” (idézzük): „Az informatikai támogatottság nem megfelelő
színvonala, a működést segítő megoldások hiánya (hardver, szoftver, humán erőforrás), az egyetemi
rendszer nem megfelelő színvonala”. További belső információs lehetőségek: a hallgatók belső vevőként
(kurzusértékelések, motivációs vizsgálatok, záróvizsga-értékelések) és külső vevőként (DPR felmérések)
adhatnak anonim értékelést.
Az oktatók és a hallgatók az oktatási ügyeket érintő kérdésekről az egyetem honlapján és Neptun üzenet
formájában tájékozódhatnak. Az egyetemet érintő aktuális kérdésekről a rektor, a karokra vonatkozóan a
dékán tart összoktatói, összdolgozói értekezletet. A belső információáramlás hatékonyságát (és ezzel együtt
a működés és a gazdálkodás hatékonyságát is) befolyásoló körülmény a szervezeti struktúra bonyolultsága.
Az egyetemen 16 gazdálkodási egységben összesen 101 szervezeti egység található (karokon összesen 59,
nem kari egységekben összesen 42). Már a 2006-ban elfogadott Intézményfejlesztési Terv is az ugyanazokat
a feladatokat párhuzamosan végző szervezeti egységek összevonását irányozta elő, az önértékelésben ennek
a megvalósulását részben teljesültnek minősítik. A szervezeti egységek jelenlegi nagy száma további
hatékonyságnövelő összevonásokat indokol.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az egyetem külső kommunikációja alapvetően két célcsoportot érint; egyrészt folyamatosan végez
általános jellegű kommunikációt, amelynek keretében elsősorban a város, a megye és a régió, tágabb
értelemben véve pedig az egész ország lakosságát és a nemzetközi közvéleményt tájékoztatja az egyetemen
folyó munkáról, az elért eredményekről. Az oktatók publikációs tevékenységének a nyilvánosságát az
MTMT rendszeréhez történt csatlakozás biztosítja. A beiskolázási célú kommunikáció célcsoportjai a
végzős, illetve a végzéshez közeledő középiskolások, valamint ezek szülei és a középiskolák. A
beiskolázási kommunikáció része többek között a minden év őszén megrendezett Nyílt napok, a média
megjelenések, a Miskolc Város Önkormányzatával közösen hirdetett „Maradj Miskolcon!” program.
Mindkét célcsoport elérése számos csatornán és szinten zajlik, a hagyományos (nyomtatott) és az
elektronikus sajtó, illetve az internet egyéb lehetőségeinek felhasználásával.
Az intézmény honlapja a http://www.uni-miskolc.hu címről érhető el. Ennek központi helyén található egy
„Aktuális hírek, információk” című rovat, amelyben rendszeresen frissülő információk jelennek meg. A
honlap informatív, többnyelvű, gyengénlátók számára is elérhető szolgáltatásokat biztosít. A honlapról
elérhetők az egyes karok, intézetek, tanszékek honlapjai. A karok internetes megjelenésében az elkülönült
kari arculati elem és szerkezeti struktúra a meghatározó, a központi honlap szín- és formavilágától is
különböznek. Megerősítjük azoknak – az egyetemi önértékelésben is megfogalmazott –törekvéseknek a
szükségességét, hogy „adekvát marketing tevékenységek megvalósítására van szükség…” és ehhez „..
egységes arculat kialakítására kerül sor”.

III.

Az intézmény további működésére vonatkozó javaslatok

1. A regionális központ jelleget erősítve törekedni kell a beiskolázási körzet határon túli magyar
nyelvű régiókra való kiterjesztésére: ez több képzés szempontjából is a fejlődés legkézenfekvőbb
módja.
2. A külföldiek számára tervezett idegen nyelvű képzések indítása előtt indokolt egy részletes
piacelemzést készíteni.
3. Stratégia kidolgozása javasolt az oktatói utánpótlás megoldására, a gyakorlat elszívó hatásának
ellensúlyozására.
4. Világosan és egységesen kell szabályozni a karok közötti átoktatás rendjét, felül kell vizsgálni az
átoktatások elszámolási rendszerét, megteremtve a karok közötti érdekeltséget. Az átoktatás
gyakorlatát folyamatosan monitorozni kell.
5. Az oktatás, a kurzusok hallgatói véleményezése kiegészítendő az oktatói munka hallgatói
véleményezésével (OMHV).
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6. A gazdálkodás terén világossá kell tenni, hogy a nagymértékű redisztribúció fejében milyen
szolgáltatásokat biztosít a karoknak az egyetem, és melyeket kell saját maguknak fenntartani.
Mindenképpen indokolt a jelenlegi elvonási rendszer felülvizsgálata, és a közelmúltban kialakított
finanszírozási modell hatásainak elemzése, egy ösztönző külső-belső forrásteremtés és -elosztás
kialakítása (ld. a következő javaslatot is).
7. Az egyetem gazdasági helyzetének folyamatos monitorozására alkalmas rendszer fejlesztése,
ehhez kapcsolódóan a működőképesség fenntartásához szükséges bevételteremtés lehetőségének
rendszeres elemzése és a feladatokkal összhangban lévő forrás-allokáció tervezése.
8. A kari sajátosságok, kezdeményezések beépítése a minőségbiztosítás rendszerébe és a rendszer
továbbfejlesztése a gazdálkodás hatékonyságának és eredményességének visszajelzésére, a VIR
hatékonyabb alkalmazása.
9. Aktualizálni kell a Képzési Szabályzatot.
10. Javasolt a Központi Tanulmányi Szervezet működésének folyamatos monitorozása, szükség
szerinti fejlesztése és ehhez kapcsolódóan az idegen nyelvű képzések ügyintézői hátterének
erősítése.
11. Az egységes egyetemi arculat (pl. honlap) további fejlesztése javasolt.
12. Egyértelműen, egységes elvek mentén szabályozni kell a szellemi tulajdon kezelését úgy, hogy az
ösztönzően hasson erre a tevékenységre.
13. Szükséges felülvizsgálni az intézményközi együttműködésekre vonatkozó elképzeléseiket annak
figyelembe vételével, hogy a Károly Róbert Főiskola szenátusa a Debreceni Egyetemhez való
csatlakozásról döntött.
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I.

Akkreditációs minősítés
A

Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát a MAB egyetemi karként akkreditálja10.
A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen11 (ténylegesen 2), tudományterületen12 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés13, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
60 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(60 főből 52 fő: 86%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 741/52, azaz
14,25 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három, összesen 12 fő az
egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
11 A vonatkozó képzési területek: jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai.
12 A vonatkozó tudományterület: társadalomtudományok.
13 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét.
10
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A kar az egyetem stratégiai célkitűzésének megfelelően az Észak–magyarországi régió oktatási, szellemi,
kulturális központjaként definiálta és definiálja önmagát. A regionális központ szerep meghatározásához
jól illeszkednek a konvergencia régió által igénybe vehető uniós támogatások, pályázati források
kihasználására tett intézkedések, amelyek az elmúlt időszakban sikerre vezettek, és a kar is jelentős
mértékben részesült az egyetem által elnyert pályázati forrásokból. Világosan megfogalmazott stratégiai
célkitűzés, hogy a kar a képzéseivel fékezze a régióból való elvándorlást, növelje a régió munkaerőmegtartó szerepét.
A 2008/7/VIII/4. sz. MAB határozatban foglalt észrevételekre a kar megfelelően reagált, az abban foglalt
feladatok ellátására a szükséges intézkedések túlnyomó többségét megtette. Megerősítette a beiskolázási
programját és az ezzel kapcsolatos oktatási marketing-tevékenységét, csatlakozott az egyetemi DPR
rendszerhez, differenciálta s egyben bővítette a képzési kínálatát (osztatlan jogász, közigazgatási
mesterszakok, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási ügyintéző
alapszakok indítása, jogi FSZ képzés). A kutatási portfólióját kiszélesítette, ezt elsősorban a nagy egyetemi
pályázatokhoz való csatlakozással biztosította (TÁMOP).
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
Az Állam- és Jogtudományi Kar harminc éve alakult, s mára szervesen illeszkedik a Miskolci Egyetem
szervezeti struktúrájába. A jelenleg hatályos kari SZMSZ még nem az egyetem által elfogadott SZMSZ-en
alapul, de jelen állapotában is megfelelően szabályozza a kari döntéshozatali mechanizmusokat, amelyek
megfelelnek a jogszabályban és az egyetemi szabályzatokban foglalt követelményeknek. A hallgatói
részvétel a kari döntéshozatalban a szabályzatoknak megfelelően biztosított. A karvezető tisztségviselőinek
és vezető testületeinek hatáskörei és kompetenciái illeszkednek egymáshoz, minden hatáskör világos,
átlátható és egyértelmű. Jól elválnak egymástól a vezetői és a véleményezői, tanácsadói hatáskörök. A kar
az egyetemi szabályzat szerint részt vesz az átoktatási rendszerben, továbbá eseti felkérésre más karok
oktatási programjaiban.
Az elmúlt öt évben az egyetemen egységesen bevezetett intézeti rendszert a karra is kiterjesztették. Jelenleg
5 intézetben (Államtudományi Intézet, Bűnügyi Tudományok Intézete, Civilisztikai Intézet, Európai és
Nemzetközi Jogi Intézet, Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet), ezeken belül a korábbi tanszéki struktúrára
épülő intézeti tanszékekben folyik az oktatás. Az intézeti struktúra a tapasztalatok szerint bevált,
ugyanakkor rendkívül egyenetlen az egyes intézeteken belüli intézeti tanszékek oktatóinak létszáma.
Bizonyos tanszékek minimális létszámmal, 2-3 fővel működnek, ami – figyelemmel az oktatott tárgyak
súlyára – hosszabb távon a képzés szervezését veszélyezteti, s kétségessé teszi az intézeti tanszék státusz
meglétét is. A Polgári Eljárásjogi Tanszéknek az Európai és Nemzetközi Jogi Intézeten belüli
elhelyezkedése az oktatott tárgyakra tekintettel komolyan vitatható; az általánosan elfogadott szakmai
standardok szerint a tanszéket a Civilisztikai Intézetbe lenne indokolt besorolni. Ha ez bekövetkezne, akkor
az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet mindössze öt fővel működne. Bár az intézeti struktúrában a szűkös
létszám ellensúlyozására bizonyos lehetőséget ad a munkaerő átcsoportosítása, komoly aggályokat vet fel
a jogi és igazgatási képzésekben egyaránt növekvő súlyú európai jogi ismeretek oktatásában a magasan
kvalifikált oktatók elvándorlása és a megmaradó szűkös oktatói kapacitás. Ez a doktori képzésben és az
európai jogi doktori témavezetésben is problémákat okozhat. Az Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi
Tanszék oktatói minősített oktatói közül csak egy fő vesz részt témavezetőként a képzésben.
A kari C-SWOT analízis
Az ÁJK reálisan értékeli azokat a társadalmi korlátokat, amelyeken beül a képzéseit folytatja. Az előző
akkreditáció óta alapjaiban megváltozott a felsőoktatás társadalmi, jogi és gazdasági környezete, ami
különösen hátrányos helyzetbe hozta a kart, mind a képzési kínálatát, mind a gazdasági helyzetét illetően.
Ezért a korábban kialakított stratégiák és módszerek felülvizsgálatra szorulnak. A felsőoktatás társadalmigazdasági környezetének a kar számára leginkább hátrányos változásai a következők: 1. A jogászképzésben
minimálisra csökkent (lényegében megszűnt) az állami finanszírozású képzés aránya, a központi
oktatáspolitikai döntés következtében a kar számára az állami finanszírozás egy időben megszűnt, későbbi
korrekciók után is minimálissá vált. A bemutatott környezetváltozás egyik legsúlyosabb következménye,
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hogy az önértékelés adatai szerint a kar költségvetési támogatása a 2009. évi értékről a 2013. évre
harmadára esett vissza. Emiatt a kar lényegében a saját bevételeiből finanszírozza a képzéseit. 2. A
Debreceni Egyetem jogászképzése a kar vonzáskörzetének egy részét lefedi, ez által szűkültek a kar
beiskolázási lehetőségei. 3. A jogászképzés kényszerű visszaszorulásának ellensúlyozására kialakított
igazgatási képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttével már csak kifutó rendszerben lehet
folytatni. 4. A kar saját bevételtermelő képessége jelentős, de korlátos. Az egyetem a pénzügyi egyensúly
megteremtése érdekében példátlanul magas (korábban 80%, jelenleg 70%) elvonással sújtja a saját
bevételeket, amely a lényegében saját bevételekből élő kart nagyon nehéz helyzetbe hozza. 5. A kar egy
leszakadó régióban kénytelen a felsőoktatási és tudományos funkcióit gyakorolni, miközben a
társadalomtudományok művelésének peremfeltételei országos szinten is egyre kedvezőtlenebbek. 6. Az
utóbbi öt évben kb. 10%-os oktatói elvándorlás az oktatói korfát kissé eltorzította, nagyobb arányban
vannak jelen 35 éven felüli oktatók, és az oktatói utánpótlás biztosítása a gazdasági nehézségek és a jobban
fizető gyakorlati jogászi pályák elszívó hatása miatt veszélybe került. A kedvezőtlen társadalmi és
gazdasági hatásokra reagálva a kar a fejlesztési irányokat a következőkben határozta meg:
- A képzések további diverzifikálása, a kifutó képzéseket felváltó új képzési formák bevezetése. A
leszakadó régió jellegéből fakadóan az osztatlan jogász képzés mellett a bevételes képzések súlypontja
az alapképzésekre helyeződött át, amelyek egyfajta előszobái az osztatlan jogász képzésbe való későbbi
bekapcsolódásnak és a Lifelong Learning program megvalósításának. A kifutó képzéseket pótlandó alapés mesterszakok indításának költséghatékonysága azonban gazdaságilag és szakmailag is kétséges.
Felkerült a kar képzési palettájára a felsőoktatási szakképzés, ami azonban nagy energiákat von el az alap
és mesterképzésektől, viszonylag alacsony hozammal. A kifutó képzések átmeneti fenntartási
kötelezettsége és a bevezetendő új képzések ugyanakkor igen nagy terhet rónak a magasan kvalifikált
kari oktatói állományra, hiszen a fragmentált képzési struktúra nagyon megnehezíti az ésszerű
kapacitásgazdálkodást. Ezen a helyzeten enyhíthetne az e-learning típusú oktatási módszerek
kiterjesztése, amely szintén a kar fejlesztési elképzelései között szerepel. Az e-learning típusú képzés és
a jelenléti képzés összehangolása azonban igen nagy figyelmet igényel, hiszen az oktatóval való
személyes kapcsolat megalapozottabb tudásátadást és oktatási kontrollt biztosít.
Az idegen nyelvű képzések meghirdetésének akadálya, hogy a jogi, igazgatási képzések erősen kötődnek
a nemzeti jogrendszerekhez, a külföldi érdeklődés ezeken a területeken a munkaerő-piaci elvárások miatt
minimális. A kar nemzetközi megjelenése a kialakult nemzetközi kapcsolatok alapján elsősorban a keletközép-európai régióban látszik megerősíthetőnek. Tervezik egy, az említett régióra koncentráló, double
degree diplomát adó nemzetközi közigazgatási mesterszak akkreditálásának kérését. A hallgatói
mobilitásban a korábban kialakított és jól működő ERASMUS program felülvizsgálatára van szükség az
ERASMUS Plus program megváltozott feltételrendszere miatt. Erősítheti a kar regionális oktatási
központ szerepét a régióban dolgozó jogászok és egyéb jogi, igazgatási képzési területbe tartozó
gyakorlati szakemberek számára a szakirányú továbbképzések szervezése.
- A stratégiai célok megvalósításához a kar a jövőben is az EU pályázati forrásokra kíván támaszkodni,
erre alapozza stratégiai fejlesztéseit, főként az egyetemi pályázatokra való csatlakozással. A pályázati
elvárások ugyanakkor túlzottan optimistáknak tűnnek. Önálló kari pályázat benyújtását az akadályozza,
hogy a társadalomtudományi kutatások jelenleg sem a hazai, sem pedig az európai uniós prioritások
között nem szerepelnek. A kari stratégiában nincs második terv arra az esetre, ha a közvetlen EU
pénzelosztásban az egyetem, illetve a kar nem jár sikerrel.
- Az oktatói utánpótlást a tudományos minősítéssel együtt járó, szinte automatikus előrelépéssel,
karriertervezési lehetőségekkel kívánják biztosítani. Ennél többet kari szinten nem nagyon tehetnek. Ez
azonban nem oldja meg azt a problémát, hogy a fokozatot még nem szerzett tehetséges jelöltek számára
a felsőoktatás ma nem a legvonzóbb karrierlehetőség, igen nagy a jobban fizető gyakorlat elszívó hatása.
- A gazdálkodási problémák megoldását a kar a decentralizálásban látja, ez a döntés azonban nem a kar,
hanem az egyetem hatáskörébe tartozik.
- A társadalmi feltételrendszer értékelése kapcsán a kar négy, a hallgatói létszám további jelentős
csökkenését előrevetítő tényezőt azonosított, amelyek közül a térség hátrányos gazdasági helyzetét
fentebb érintettük; a többi tényező: 1. A demográfiai mutatók alakulása 2. A (klasszikus) jogászi pályák
telítettsége. 3. Az ellenpropaganda. A kar tisztában van ezeknek a stratégiát meghatározó környezeti
kihívásoknak a kockázataival, cselekvési programjait igyekszik ezekhez a változásokhoz igazítani.
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II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
A kar jelenlegi képzési struktúrája a jogi, igazgatási képzési területeken kialakult oktatáspolitikai
döntésekre adott válaszok eredményeként alakult ki. A korábban domináns teljes idejű jogász képzés
aránya csökkent, a részidős jogász képzések, a teljes idejű és részidős alapképzések aránya pedig megnőtt.
A kar a jogász képzés finanszírozási hiányait elsősorban az igazságügyi igazgatási, a közigazgatás-szervező
és a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakok, illetve a közigazgatási mesterszak (kifutó)
képzésekkel pótolta. Ezek a képzések korábban jelentős beiskolázási lehetőséget jelentettek a kar számára.
A nappali tagozatos osztatlan jogász képzés eredményei a felvételi létszámhoz viszonyítva jók. A
lemorzsolódás az országos átlagnak megfelelő, a diploma megszerzését a nyelvvizsga hiánya alig
akadályozza: teljes idejű osztatlan képzésre 2009-2013 között 486-an nyertek felvételt, 208-an
záróvizsgáztak, oklevelet 265-en szereztek. A hallgatók eredményesen szerepeltek az OTDK-kon és az
egyéb szakmai versenyeken, megmérettetéseken, konferenciákon. A részidős jogász képzés kb. 20%-os
lemorzsolódási adatai borúsabb képet festenek, de nem haladják meg a többi egyetem részidős
lemorzsolódási arányait. A lemorzsolódás okai között van a beiratkozó hallgatók gyengébb felkészültsége,
az önköltség fizetésének hiánya és a munkahelyi elfoglaltság. Ebben a képzési formában a diploma
megszerzését elsősorban a nyelvvizsga hiánya késlelteti. Ezt a problémát a kar az általános és szaknyelvi
képzéseken túl az intézményi nyelvvizsga segítségével igyekszik kezelni. A beiratkozók gyengébb
felkészültségét esetenként szükséges felzárkóztató kurzusokkal ellensúlyozni.
A kar jelenlegi képzési szerkezete nem teszi lehetővé az alapképzésekből való továbblépést. A kifutó
képzéseken kívül jelenleg egyetlen lehetőség az osztatlan jogász mesterképzésbe való belépés, ahol
kreditvalidációval könnyítik meg a hallgatók előmenetelét.
A karon működő Deák Ferenc Doktori Iskola magas színvonalon működve biztosítja elsősorban a kari
oktatói és kutatói utánpótlást. Sajnos a társadalomtudományi ösztöndíjak szűkössége a jogász doktori
képzést is sújtja. Saját ösztöndíjak létesítésére a kar költségvetési helyzete miatt nincs mód. A részidejű
képzés viszonylag magas lemorzsolódási aránya magyarázható a jogász pályakezdés nehézségeivel, a
szakvizsga követelményeivel és azzal, hogy a gyakorló jogászi munkahelyek nem értékelik a PhD
fokozatot a munkahelyi előmenetelben. A DI-ben lehetővé teszik egyes társadalomtudományi területekről
érkező, nem jogi diplomával rendelkező hallgatók belépését is a képzésbe, ahol speciális határterületi
témákban doktori fokozatot szerezhetnek állam- és jogtudományból. Akárcsak az alapképzésben, a doktori
képzésben is aggályos az európai jog oktatásának szűk keresztmetszete, a szakterületen kvalifikált
témavezetők távozása. A DI jól működő tutorálási rendszerrel és képzési struktúrával segíti a doktori
képzésben részt vevő hallgatókat. A hallgatói tudományos munka, illetve az elitképzés további színterei a
jól működő TDK-k.
A DPR adatai alapján a nappali tagozatos hallgatók összesített piaci visszajelzései alapján a végzettek több
mint 70%-a el tudott helyezkedni. Az igazgatási alapszakon végzettek 90%-a talált egy éven belül munkát,
de a jogász szakon végzett hallgatók esetében ez csupán 50%-os arányt mutat. A felmérés azonban
valamennyi szak esetében kisszámú mintán alapult. Mivel a jogi képzési területen szerzett diploma mind a
költségvetési, mind a magánszférában jól hasznosítható, a klasszikus jogászi pályákon túl a versenyszféra
is állandó piacot jelent a végzett diplomások számára. A piaci visszacsatolások elsősorban a képzés
minőségére vonatkoznak, nem terjednek ki az elvárt képzési struktúrára, sem a fejlesztendő képzésekre.

2.2. Kutatás-fejlesztési tevékenység
A kar kutatási tevékenységének színvonalát a magasan kvalifikált oktatói állomány biztosítja. A
társadalomtudományi kutatások szűkös volta miatt az elmúlt akkreditációs időszakban a kari kutatások
jórészt a nagy egyetemi pályázatokhoz kapcsolódó, jogi kari kutatói kompetenciákat kihasználó projektek
voltak. Emellett több, a bűnügyi és a civilisztikai területet erősítő önálló kutatási projektet is fel tudnak
mutatni. Ezek a kutatások többnyire a résztvevők személyes érdeklődése vagy kapcsolatrendszere alapján
szerveződtek, és később a kari SZMSZ-ben is önálló szervezeti formát kaptak. Ilyen a Jogi Tanácsadó
Központ, a Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutatóközpont, az Alternatív Konfliktuskezelési és
Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont, valamint az Európai és Nemzetközi Büntetőjogi
Kutatóközpont. OTKA kutatás jelenleg nincs a karon. A csaknem 20 külföldi egyetemmel kötött intézményi
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szerződések elsősorban az egyéni kutatói mobilitást szolgálták, illetve a PhD hallgatóknak biztosítanak
tudományos továbbképzési lehetőséget. Az egyetemi TÁMOP projektekben való részvétel részben a
műszaki kutatások szabadalom menedzselésével kapcsolatos kutatási hátteret biztosította, illetve a
kapcsolódó területeken 32, a kutatások eredményeit tartalmazó monográfia megjelenését tette lehetővé.
Megfelelő publikációs fórumokat biztosítanak az oktatók és a PhD hallgatók számára, referált folyóiratot
tartanak fenn, saját könyvkiadóval rendelkeznek. A kutatómunka eredményei az oktatásban is
megjelennek, elsősorban a saját kiadású tankönyvekben.
2.3. Gazdálkodás
A Miskolci Egyetemen centralizált gazdálkodás működik, ezért a kar gazdálkodása az egyetemi
gazdálkodási szabályok függvénye. Az állami támogatás mértéke az elmúlt öt évben minimálisra csökkent.
A kar finanszírozását döntően az önköltséges képzések bevételei biztosítják, amelyekből az egyetemi
központi költségvetés 80%-ot elvon, és a kar az egyetemi költségvetés nettó befizetőjévé vált. Ez az elvonás
hosszú távon lehetetlenné teszi a kar gazdálkodását, a bevételek megszerzésben való érdekeltséget gátolja,
mindenképpen felülvizsgálatra szorul.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az Állam- és Jogtudományi Kar az egyetemi rendszerhez illeszkedő minőségbiztosítási eljárásokat
működtet. A minőségbiztosítási tevékenységet Minőségbiztosítási és Minőségértékelési Bizottság
felügyeli, a minőségbiztosítás felelős vezetője a gazdasági és fejlesztési dékánhelyettes. A kar
megfogalmazta saját minőségpolitikáját és küldetésnyilatkozatát. A Minőségfejlesztési terv kétéves
periódusra készül, a program teljesülését a bizottsági előterjesztés alapján a Kari Tanács értékeli és fogadja
el. A kar aktuális és az előző öt évre vonatkozó minőségbiztosítási programjai, a bizottság személyi
összetétele a kari honlap Minőségbiztosítás menüpontjából hozzáférhető. A MAB számára az
akkreditációhoz kapcsolódó dokumentumok teljes körét a honlapján hozzáférhetővé tették, így többek
között az előző időszak szervezeti önértékeléseinek eredményeit, a megelőző és a jelenlegi időszakra
vonatkozó minőségfejlesztési terveket is. A karon a minőségbiztosítással összefüggő tevékenységek
tervezettek, rendszeresek és visszacsatoltak.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A kar az egyetemi elvárásokkal összhangban 2013-ban elvégezte az oktatott szakjainak belső értékelését,
meghatározta a kritikus tárgyak körét. A nem megfelelőségek javítására a Kari Tanács határidők
megjelölésével intézkedési tervet fogadott el. Az önértékelésben bemutatott javító intézkedések
célkitűzéseivel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy a célokhoz rendelt feladatok tartalma nem kellően
konkrét. Példaként említjük, hogy a „lehetőséget kell adni”, „fel kell hívni a figyelmet” kifejezésekkel
megfogalmazott feladat-meghatározások a javító intézkedések eredményességének mérésére nem
alkalmasak.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A kar honlapján hozzáférhető a hallgatói követelményrendszer szabályzata. A dokumentumban részletesen
szabályozzák a vizsgáztatás rendjét, az ismeretek ellenőrzésének főbb formáit, köztük a számonkérés
eljárásait, az értékelést, a jegymegajánlást, a sikertelen és a sikeres vizsgák javításának rendjét, a
tanulmányi eredmények kiszámítására és nyilvántartására vonatkozó eljárásokat. A szabályzatot a Kari
Tanács fogadja el. A kar az elmúlt öt év során összesen 471 kérelmet bírált el, a jóváhagyott kérelmek
aránya 91%.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A ME-ÁJK oktatóinak korösszetétele kifejezetten jónak mondható, az oktatók 2/3-a 25 és 55 év közötti, az
önértékelés szerint az utánpótlás biztosított. A karon jelenleg mintegy 2080 hallgató tanul, alkalmazásban
van 60 teljes- és 5 részmunkaidős oktató, valamint 18 adminisztratív és ügyviteli munkatárs. Az
oktató/hallgató arány az önértékelés megfogalmazása szerint „igen intenzív, időszakonként kifejezetten
megterhelő munkavégzést kíván meg”. A humánpolitikai stratégiához kapcsolódóan a differenciált
ösztönzési rendszer kialakításának szükségességét jelzi az a körülmény is, hogy a 2013-ban elvégzett
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szervezeti önértékelés során a „Biztosított-e, hogy a folyamatos fejlődés melletti elkötelezettség és az ez
irányú teljesítmény összhangban áll az erkölcsi-anyagi elismeréssel?” kérdésre adott válaszok alapján a
munkatársi elégedettség rendkívül alacsony, az ötfokozatú skálán mindössze 2,7 pontos értékelést kapott.
A hallgatói elégedettségmérés során nagyon jó eredmények születtek az oktatás színvonalával, a tantárgyak
előadóival és a vizsgarendszerrel kapcsolatban (4-5 pont). A visszajelzések gyengeségként általában az
oktatástechnikai eszközök alkalmazásának és a problémamegoldó készség javításának hiányát emelték ki.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar oktatási helyiségei a campus területén, az A/5, A/6. C/1, C/2 jelzésű épületekben találhatók. Az
oktatást adminisztrációs és kiszolgáló helyiségek, továbbá egy kari könyvtár-informatikai terem, egy
mintatárgyaló és informatikai számítógép-terem segíti. A hallgatók és az érdeklődök informálását a karon
működő Munkaerőkapcsolati Iroda látja el.
A kar szolgáltató és funkcionális egységei az oktatói és a hallgatói értékelések szerint megfelelően
működnek, bár a hallgatói tanulmányi ügyintézés központosítása egyelőre nem zavartalan, az ügymenet
még nem zökkenőmentes. A hallgatói ügyintézés menete átlátható, a jogorvoslati rendszer világos. A Kari
Könyvtár jól felszerelt, az oktatók és a hallgatók számára is elérhető a Hein Online szakirodalmi adatbázis
és a számítógépes jogszabály nyilvántartás (OPTIJUS).

3.6. A kar belső információs rendszere
A kar belső információs rendszere a hallgatói előmenetel, az elégedettség, a DPR területein gyűjt adatokat.
A belső információáramlás vezetői fórumai a vezetői értekezlet, a dékáni tanácsülés és a Kari Tanács. A
kari honlapról elérhető belső tájékoztatás informatív, tájékoztatást ad a képzésekről, az elérhető
végzettségekről, az alkalmazott oktatási, tanulási és teljesítményértékelési eljárásokról. Tartalmaz híreket,
eseményeket; a képzéssel kapcsolatos dokumentumokat, mintatanterveket, tanulmányi időbeosztást,
szabályzatokat, hallgatói követelményrendszert, vizsgaszabályzatot; az oktatók önéletrajzait, kutatási
területeit, publikációit; a hazai és nemzetközi tanulási lehetőségeket; hallgatói információkat, hallgatói
hirdetményeket, pályázati lehetőségeket és felhívásokat, letölthető formanyomtatványokat.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A nyilvánosság tájékoztatásának elsődleges csatornája is a jól kezelhető kari honlap. Megjegyzendő, hogy
a teljes honlapot kitöltő képek alkalmazása esetenként zavaró, letöltésük időigényes lehet. A kar
rendszeresen elkészíti felvételi tájékoztatóját, melyben feltünteti az egyes szakok jellemzőit, az elérhető
végzettségeket, a karra és az egyetemre vonatkozó általános információkat. Iskolalátogatások keretében
kapcsolatot tart a középiskolák tanáraival és diákjaival, népszerűsíti a karon folyó képzéseket. Nyílt napokat
szervez, szakjait szórólapokon, tájékoztató kiadványokon ajánlja. Folyamatosan jelen van az országos
sajtóban, hirdetéseket ad fel képzéseiről napi- és hetilapokban, jelen van az egyetemi sajtóban és az egyik
népszerű közösségi oldalon is.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Az európai jog oktatásához a személyi háttér megerősítése szükséges mind az alapképzésben,
mind a doktori képzésben.
2. A képzési struktúra átalakításakor figyelembe kell venni a már meglévő képzési programok által
kialakított oktatói kapacitásokat, és azt a tényt, hogy a kifutó képzések továbbra is rendkívül nagy
terhet rónak az oktatókra.
3. A kar nemzetközi kapcsolataiban nagy fontossággal bíró ERASMUS (különösen az ERASMUS
Plus) program hatékonyságának növeléséhez célszerű újradefiniálni a kreditbeszámítás szabályait
és gyakorlatát.
4. A kari fejlesztési források tervezésénél az uniós fejlesztési forrásokra benyújtott pályázatokon túl
alternatív fejlesztési források felkutatása is indokolt.
5. Javasolt a fejlesztési célkitűzéseket konkrétabban, mérhető és számon kérhető formában
megfogalmazni.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A

Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

A kar akkreditációja– az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karát a MAB egyetemi karként akkreditálja14. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen15 (ténylegesen 3), tudományterületen16, több, a képzési programban
rögzített szakmailag összetartozó képzés17, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
92 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(ténylegesen 95 főből 78 fő: 82,1%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres
kutató tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 710/78, azaz
9,1 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három, összesen 10 fő az
egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek
A MAB további akkreditációs elvárása:
o Bölcsészettudományi kar csak akkor akkreditálható, ha a magyar, a történelem, a filológia, valamint
a szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikéhez kapcsolódóan legalább egy-egy mesterképzési
szakon folyik képzés.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
15 A vonatkozó képzési területek: bölcsészettudomány; pedagógusképzés; társadalomtudomány.
16 A vonatkozó tudományterület: bölcsészettudományok.
17 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
14
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Bölcsészettudományi Kar az egyetem legfiatalabb kara, a régió humán- és társadalomtudományi
szakemberek iránti igényét hivatott kielégíteni. Intenzíven együttműködik a régió önkormányzataival,
politikai, társadalmi és szociális intézményeivel. Meghatározó szerepet vállal a régió hátrányos helyzetű
hallgatóinak felzárkóztatásában, közreműködik az összeurópai romastratégia kidolgozásában.
A Bölcsész Egyesületből kialakult kar a fennállása során töretlen fejlődési pályán mozgott. Bár a hazai
felsőoktatási rangsorok módszertana sok vonatkozásban megkérdőjelezhető, jelentőséggel bír, hogy a
2012-es és 2013-as rangsorokban a kar előkelő helyet foglal el, a HVG 2013. évi „Diploma” c.
különszámában a kar kiemelkedően jó minősítést kapott. A bölcsész- és társadalomtudományi képzések
tekintetében országosan első, de a felsőoktatási intézmények valamennyi karát figyelembe véve is a
legjobbak között szerepelt.
A kari szintű intézkedésekben prioritást élveztek a legutóbbi akkreditáció során megfogalmazott ajánlások,
azokkal összhangban lévő döntések születtek; a kar nagy hangsúlyt helyez a beiskolázási programokra,
ennek keretén belül bővítette kapcsolatait a régió középfokú oktatási intézményeivel, mentorprogramokkal
igyekszik ellensúlyozni a hátrányos helyzetű diákok problémáit. A képzési programok bővítésével is
próbálták növelni a kar népszerűségét, különösen nagy hangsúlyt fektettek a tanárképzés erősítésére. Az
egyetem adottságait kihasználva, a műszaki karokkal együttműködve két új tanárképzési programot hoztak
létre. A bázisiskolák rendszerének fejlesztésével kialakították a tanárképzés gyakorlati bázisát. Jelentős
előrelépés történt a könyvtárfejlesztés területén is. Bővült az intézeti könyvtárak állománya, két adomány
révén különösen nagy léptékű volt a Történettudományi Intézet könyvtárának gyarapodása.
Az utóbbi években bekövetkezett, a bölcsész- és társadalomtudományi képzési területeket érintő hátrányos
trendek hatása alól a kar sem tudja kivonni magát. Bár az elmúlt években a kar számos területen
figyelemreméltó eredményeket ért el, növelte presztízsét, nehéz megjósolni, milyen mértékben sikerül
megőrizni az elért eredményeket, és milyen lehetőségei lesznek a jelenlegi státusz fenntartására. Minden
bizonnyal a helyzet folyamatos elemzésére, és annak alapján esetenként nehéz döntések meghozására lesz
szükség. Többek között végiggondolandó, fenntartható-e a jövőben a más feltételrendszerhez kialakított
képzési paletta.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A BTK működési rendjét az egyetem, valamint a kar vonatkozó szabályzatai definiálják. A szabályzatok
az egyetem és a kar honlapján elérhetők. A kar vezetése komoly erőfeszítéseket tesz egy teljesítményelvű,
átlátható és pontos feladat-meghatározás alapján működő szervezeti modell kialakítására. A vezetési
feladatokat a minőségtudatosság és az ez ellen ható, gazdasági kényszerekből fakadó döntések kettőssége
jellemzi. A feladatmegosztásban a kari vezetés és az intézetek között a döntési kompetenciák optimális
kialakítására törekednek. A HÖK a döntéshozatal valamennyi szintjén képviselteti magát. A vezető
testületek rendszeresen értékelik a kar működését és a helyzetelemzést követően határozzák meg a további
teendőket. A kari stratégia kialakítását alapvetően a kar működésére az elmúlt időszak során kedvezőtlenül
ható külső körülmények határozták meg, ú.m. a demográfiai adatokból következő létszámcsökkenés, a
bölcsészet- és társadalomtudományi területeket érintő keretszám-csökkenés, a GDP-arányos alacsony
mértékű felsőoktatás-finanszírozás. A kar ebben a feltételrendszerben kényszerül kitörési pontokat találni,
melynek a sikereit jelzi többek között a KIP programban való eredményes részvétel (halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrálását segítő Komplex Instrukciós Program), a 2011-ben elnyert Európai Nyelvi
Díj, vagy a Berente önkormányzatával a közelmúltban kötött hosszú távú fejlesztési és védnökségi program
megvalósítása.
A kar az egyetem más karaival együttműködve közös oktatási és kutatási programok kialakítására, az
interdiszciplináris projektekben a kari tudásbázis hasznosítására törekszik. Ennek talán egyik
legkézenfekvőbb példája a kar törekvése az Ózdi digitális archívum projektbe való bekapcsolódásra,
amihez jó alapokat teremt a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal kialakított együttműködés. Új
lehetőséget jelent az egyetemen működő Konfuciusz Intézettel együttműködve a kínai nyelv egyetemi
szintű oktatási programjának a kialakítása.
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A kari C-SWOT analízis
A kari C-SWOT analízis sok vonatkozásban reális helyzetfelismerésről tesz bizonyságot. A felsőoktatást
sújtó megszorító intézkedések, a kiszámíthatatlan központi rendelkezések mellett különösen nehéz egy
koherens stratégia és cselekvési program kidolgozása. Ugyanakkor az önértékelésben azonosítják a kar
azon kvalitásait, amelyek kitörési lehetőségeket kínálnak a jövőre nézve. Az elemzés reálisan célozza meg
az önkormányzatokkal és a régióbeli intézményekkel, vállalkozásokkal való együttműködések bővítését.
Összességében a kar legsúlyosabb problémái financiális okokra vezethetők vissza. Bár a forrásteremtéshez
minden elképzelhető lehetőséget felsorolnak, a szükséges anyagi alapok megszerezhetősége esetlegesnek
tűnik. Ide tartozik, hogy a dokumentumban különösen nagy hangsúllyal jelenik meg a pályázati források
bevonása a bevételek növelésére.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A Bölcsészettudományi Kar képzési szerkezete jelentősen változott az elmúlt akkreditáció óta. A képzés
sokszínűvé vált, 2008-hoz képest megduplázódott a szakok száma. Az alapszakok összetétele tükrözi a kar
hagyományait, minden alapszaknak van mesterszakos kimenete, és megtörtént az osztatlan tanárképzés
indítására való felkészülés. 2013-ban az osztatlan tanárképzésben 15 szakpáron hirdettek meg képzéseket
(részletesen lásd a Függelékben). A képzések többsége elérhető nappali és levelező tagozaton egyaránt. A
kar által jelenleg gondozott szakirányú továbbképzési szakok csak levelező tagozaton vehetők igénybe.
Az elért eredmények és fejlődés ellenére a kar helyzete a folyamatos hallgatóilétszám-csökkenés miatt
jelentősen romlott. 2009 és 2013 között drasztikus volt a változás, esetenként meghaladta a 40%-ot: míg
2009-ben 1318-an tanultak teljes idejű képzésben a karon, a hallgatók száma 2013-ra 710-re esett vissza.
A felvettek száma 2009-ről (314) 2013-ra szintén közel 40%-kal csökkent (197). A kar megpróbált reagálni
a romló felsőoktatási környezetre, komoly erőfeszítéseket tett a hallgatói eredményesség növelésére. A
karon kevés a kritikus tantárgy, és minden intézet próbálja valamilyen módon a hallgatói előmenetelt
segíteni. Részben ennek eredményeként viszonylag kicsi a lemorzsolódás a karon, és csökkent a
nyelvvizsga-követelmények teljesítésének hiánya miatt visszatartott diplomák száma is: a vizsgált öt év
alatt a teljes idejű képzésben 1749 záróvizsgázóból 1345-en szerezték meg az oklevelet.
A kari tehetséggondozás egyik legfontosabb terepe a TDK, amit pályázati és egyéb források bevonásával
igyekeztek fejleszteni. A pályamunkák helyi értékelését a 2009/2010-es tanév óta az országos
szempontrendszerhez illeszkedve végzik. Az OTDK-n évi 25-30 dolgozattal vesznek részt a kar hallgatói,
az utóbbi három konferencián számos helyezést, illetve különdíjat nyertek.
A doktori képzés a karon az Irodalomtudományi Doktori Iskolában folyik. Komoly törekvések vannak
arra, hogy a karon működő kutatócsoportok minél nagyobb mértékben bekapcsolódjanak a doktori iskola
tevékenységébe. Viszonylag kevés, 4-5 állami finanszírozású hallgató kerül be a képzésbe, a
költségtérítéses hallgatók száma még kisebb. A kis létszám előnye, hogy a hallgatók személyre szabott
képzésben részesülnek, ami minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy kicsi a lemorzsolódás.
Végzettek elhelyezkedése
A kari felmérések eredménye szerint a bölcsész-, társadalomtudományi és tanári diplomákkal való
elhelyezkedés esélyei nem rosszak, bár nyilvánvaló ellentmondás van egyes felmérések adatai, illetve a
közvéleményben ezzel kapcsolatban kialakult vélemény között. Maguk a bölcsész végzősök is
negatívabban ítélik meg elhelyezkedési lehetőségeiket, mint a műszaki terület végzős hallgatói. A
hallgatókat a képzés során szerzett készségek segítik abban, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak az
álláspiaci lehetőségekhez. A végzett hallgatók visszajelzései pozitívak, összességében jól hasznosíthatónak
tartják az egyetemen megszerzett tudást.
A kar küldetésének tekinti a régió szakember-ellátását, de végzettjeik esetében is erőteljesen jelentkezik a
főváros, illetve a külföld agyelszívó hatása. A munkaerő-piaci helyzetről kialakult kép döntően az elmúlt
évek viszonyait tükrözi. A bölcsész és társadalomtudományi képzési területek visszafejlesztésére irányuló
oktatáspolitikai elképzelések és a napjainkban tapasztalható negatív trendek hatása e szakmák álláspiaci
lehetőségeire ma még pontosan nem ismert.
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2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A BTK kutatási tevékenységéhez a feltételek alapvetően megfelelőek, a szükséges infrastrukturális háttér
megteremtését az elmúlt években elsősorban különböző pályázati források biztosították. A publikációs
tevékenység jó, az idegen nyelvű publikációk száma nőtt. A kar több munkatársa választott kutatási
területének külföldön is elismert kutatója. Tudatosan törekednek a szakmai kapcsolatrendszer bővítésére,
a kar oktatói nagy számban vesznek részt külföldi konferenciákon, illetve nemzetközi
együttműködésekben. Ezt az aktivitást jelzik az elnyert kutatási pályázatok is.
A kar munkatársai gyakorlatorientált projektekben, a régió elmaradott helyzetéből adódó problémák
megoldásában is részt vesznek, például a tanárjelöltek módszertani felkészítése során alkalmazzák a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrálását célzó innovatív programot (Komplex Instrukciós
Program, KIP). Ehhez kapcsolódva a migráns gyermekek beilleszkedését segítő tankönyvcsaládot
fejlesztettek ki. Jelentős a kar szerepvállalása a romák beilleszkedését segítő stratégia kidolgozásában.
Ezen feladatok megoldása gyakran új, innovatív módszerek bevezetésével párosul. A pályázati
tevékenység ösztönzésére és koordinálására egy pályázati igazgatói posztot hoztak létre.

2.3. Gazdálkodás
A BTK ugyan az egyetemen belül önálló szervezeti-bérgazdálkodási egységként működik,
gazdálkodásának lehetőségeit és korlátait alapvetően az intézményi költségvetési és gazdálkodási
irányelvek határozzák meg. A gazdálkodást az évek óta romló finanszírozás, és ennek következtében a
hiányok felszámolására tett kényszerű intézkedések sorozata, egyfajta folyamatos váltságmenedzselés
jellemzi. Az állami támogatás jelentős elvonását a kar saját bevételekből nem tudta fedezni. Az elsősorban
a bérjellegű kifizetéseket érintő hiány leépítésekre kényszerítette a kart, amiket igyekeztek a szakmai
minőség megőrzése mellett megoldani. A kari bevételek számottevő növelésének lehetősége korlátozott,
ezért a helyzet megoldását a színvonal jelentős esése nélkül az egyetemen belüli forrás-átcsoportosítás
jelentheti.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A Bölcsészettudományi Kar minőségbiztosítási tevékenysége az egyetem által meghatározott elvek mentén
zajlik. Az elmúlt ötéves időszakban a minőségbiztosítási eljárások középpontjában a kurzusértékelések, a
motivációs felmérések, a diplomás pályakövető rendszer működtetése és a kompetencia felmérések álltak.
A felmérések eredményeit a kar Dékáni Tanácsa, a vezetői értekezlet, a kari Minőségbiztosítási Bizottság,
valamint a Kari Tanács vitatja meg.
A kar az elmúlt időszakban a minőségbiztosítási eljárásai során az önértékelésben megfogalmazottak
szerint az alábbi területeket érintően végzett felméréseket: tantárgyi auditálás a 2012/13-as tanévre
vonatkozóan; „kritikus tárgyak” felmérése és javító intézkedések megfogalmazása; méltányossági
eljárásokra vonatkozó adatgyűjtés; szakok és képzési formák rendszerének felülvizsgálata; az oktatás
hatékonyságát növelő intézkedések ütemezése.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A karon oktatott alapszakok a struktúrájukban őrzik a kar indulása óta meglévő hármas pillért: „klasszikus”
bölcsészettudományok; pedagógusképzés; társadalomtudományok. A BTK az egyetemi eljárásokkal
összhangban elvégezte a tantárgyi tematikák auditját és értékelését, a szükséges javító intézkedések
megtörténtek. A 2013/14-es tanévtől csak a követelményeknek megfelelő tantárgyi tematika alapján
kerülhet sor tantárgy meghirdetésére.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A kar által megalkotott és 2014 márciusában aktualizált Hallgatói Követelményrendszer szabályzat a
honlapról elérhető, a tanulmányokkal összefüggő összes lényeges körülmény szabályozására kitér. A
méltányossági eljárások jogszerűségének felügyeletét a Kari Tanács látja el. A lefolytatott méltányossági
eljárások értékelésére, a tanév végén elkészített jelentést megvitatva, a Kari Tanács ülésén kerül sor.

24

ME-BTK akkreditációs jelentés

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az önértékelés elkészítésének időpontjában a karon 92 fő a teljes munkaidőben oktatói munkakörben
foglalkoztatott alkalmazottak létszáma. A tudományos fokozattal rendelkezők száma magas, 82,1%. Az
oktatói korfa törzsét a 35-55. életév közötti korosztály teszi ki, ez a teljes létszám mintegy 2/3-a, mindössze
három oktató 35 év alatti. Az önértékelés szerint a korösszetétel kedvező, az utánpótlás biztosított. A 35 év
alatti korosztály létszámadatai alapján azonban ezzel nem minden tekintetben lehet egyetérteni, változatlan
korösszetétel esetén fél évtized múlva az oktatói karból hiányozni fog egy teljes generáció. Az oktatói
minősítések a karon a 2012/13. tanév során megtörténtek.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az elmúlt évek tanterem-építési és felújítási munkáinak köszönhetően a kar több modern és jól felszerelt
előadóteremmel, illetve szemináriumi foglalkozásokra alkalmas helyiséggel gazdagodott; a kari
önértékelés szerint valamennyi képzés számára megfelelő számú, méretű tanterem áll rendelkezésre. A
félév elején az egyes intézetek a tanterem-kontingens alapján alakítják ki pontos órarendjüket, figyelembe
véve az oktatók és a hallgatók számára egyaránt optimális heti leterheltség kialakítását, valamint az egyes
foglalkozások létszámát. Az intézetek az órarendjüket (tantárgy neve, oktató, oktatás helyszíne és
időpontja) a faliújságon, valamint az intézetek internetes felületén teszik közzé. A félév kezdetén minden
oktató köteles a heti fogadóórájának időpontját (személyes elérhetőségét) is a tanszéki faliújságon, illetve
az intézeti honlapon közzétenni. A tapasztalataink szerint a honlapon történő közzététel esetleges, nem
minden esetben történik meg.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari honlap Hírek, aktualitások rovata részben a belső tájékoztatás eszközeként is értelmezhető, frissülő
információkat tartalmaz. A Hallgatóknak szóló menüpont az értékeléskor nem tartalmazott információt, a
Képzés menüpontban általános tájékoztatókat lehetett olvasni. Tapasztalataink alapján a honlap lehetőségei
kihasználatlanok, a honlap mint a belső információáramlás elsődleges csatornája nem tölti be a szerepét.
A belső információáramlás lényeges eleme a gazdálkodási adatok gyűjtése. Ezek az adatok az
önértékelésben bemutatottak alapján a kar rendelkezésére állnak. Elemzésüket, értékelésüket nehezíti, hogy
a gazdálkodási adatok bemutatása az önértékelésben nem táblázat vagy diagram formájában, hanem folyó
szövegben történt. Ennek alapján a gazdálkodás belső összefüggéseinek, trendjeinek feltárása komoly
kihívást jelenthet a kar számára is.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlappal kapcsolatos problémákat az előző pontban részben már érintettük. A kar is tudatában van
ezeknek a hiányosságoknak, az önértékelésben megfogalmazottak szerint „a kar vezetése 2013 őszén
átfogó honlap stratégiát kezdeményezett”. Az értékelés időpontjában ennek a stratégiai szándéknak a
megvalósulási jelei még nem azonosíthatók, a kari és intézeti tájékoztatások rendkívül eklektikus
tartalommal, nehezen kezelhető felületeken érhetők el.
A karnak összességében „jó a sajtója”, a kari vezetés törekszik arra, hogy a kar jelen legyen a helyi és
lehetőség szerint az országos média fórumain.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Szükség van a kar oktatási portfóliójának folyamatos elemzésére és a munkaerő-piaci
lehetőségekhez való illesztésére.
2. Ajánlott a hátrányos helyzetű gyermekek integrálását elősegítő program erősítése és kiterjesztése,
ennek érdekében a középfokú képzőhelyekkel a kapcsolatok bővítése.
3. A kar gazdasági helyzetének objektív elemzése után az egyetem vezetésével részletekbe menő
egyeztetések kezdeményezése szükséges a kar forráshiányának kezelésére.
4. Az oktatói átlagéletkor a karon jó, de megfelelő intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az oktatói
utánpótlás hosszabb távon is biztosított legyen.
5. A kari honlap tovább fejlesztendő
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EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A

Miskolci Egyetem
Egészségügyi Kar

A kar akkreditációja– az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos,
2015. szeptemberében induló követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karát a MAB karként akkreditálja18. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen19 (ténylegesen 1) több, a képzési programban rögzített szakmailag
összetartozó képzés20, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti tevékenység
feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma 41 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(41 főből 23 fő: 56%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 640/23, azaz
27,83 fő.
o A kar nem felel meg az egyetemi karként történő akkreditáció azon feltételének, hogy a teljes
munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három fő az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o A Kar rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi
feltételekkel (megfelelő, néhány hónapja birtokba vett épülettel – benne a funkciók teljesítésére
alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari
könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és
gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények,
diákétkezési lehetőségek igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelőek.
A MAB további akkreditációs elvárása:
o
Több kar által szervezett interdiszciplináris (karközi) képzéseknél legyen a szaknak a képzésért felelős és a
képzés adminisztrációját végző gesztorkara.
A követő (monitor) eljárás előírásának indoka, hogy jelenleg az Nftv. 108.§ 13. pontban elvártak közül a következő
feltétel nem teljesül:
– a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának a
törzstagja.
A feltétel teljesülésére a törvény 2015. szeptember 1-jéig adott határidőt, ezt követően az e feltételeknek való
megfelelés vizsgálatára lefolytatott monitor eljárás eredményétől függően nyilatkozhat a MAB az egyetemi
karként történő akkreditáció megadásáról.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
19A vonatkozó képzési terület: orvos- és egészségtudományok.
20 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
18
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az egészségügyi képzés 1998 óta először intézeti, 2008-tól pedig kari szervezeti keretek között folyik a
Miskolci Egyetemen. A képzések megindításában egyaránt szerepet vállalt a Debreceni Egyetem, a
Miskolci Egyetem, a BAZ Megyei Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. A karon
folyó képzés sajátossága, hogy a legtöbb hasonló képzést folytató intézménytől/kartól eltérően nincs
mögötte orvosképzési egyetemi háttér, a gyakorlati hátteret sem egyetemi klinikák biztosítják: ezeket a
funkciókat a BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház látja el.
A korábbi akkreditációs eljárások kifogásolták a kar teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói
állományának alacsony létszámát. Ebben mostanra előrelépés történt, jelenleg a törvényi előírások e
tekintetben teljesülnek, a kar a Miskolci Egyetem többi karával azonos hatályú kari akkreditációt kaphat.
Az egészségügyi képzés régiós beágyazottsága indokolt, hiszen a gazdaságilag elmaradott körzet számos
egészségügyi mutatója az országos átlagnál kedvezőtlenebb, a diplomás egészségügyi szakemberekre nagy
igény van a régióban. Az államilag támogatott képzésekre az első helyes jelentkezések sokszorosan
meghaladják a kapacitást.
A kar stratégiai célkitűzése, hogy összhangban a Miskolci Egyetem küldetésnyilatkozatával, a régió
számára képezzen diplomás egészségügyi szakembereket, illetve növelje a régió munkaerő-megtartó
képességét. Ehhez a négy egészségtudományi alapszakon (egészségügyi gondozás és prevenció – védőnő
szakirány, ápolás és betegellátás – gyógytornász szakirány, orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus – képalkotó diagnosztikai analitika szakirány és egészségügyi szervező –
egészségturizmus szakirány) folytatott képzés adja a kereteket. A kar célja az alapszakos képzés bővítése,
illetve mesterszak(ok) indítása, hogy az alapszakon végzett hallgatók helyben tanulhassanak tovább.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A kar működési rendjét a 2013-ban elfogadott SZMSZ szabályozza, mely a hagyományos kari struktúrában
működő intézmények szervezeti keretei között alkalmazott hatáskör-telepítési megoldásokat alkalmazza.
A kar döntéshozó testülete a Kari Tanács, melyet egyharmad részben a hallgatói képviselet alkot, vezető
tisztségviselői a kari és az egyetemi SZMSZ alapján gyakorolják hatásköreiket. A hatásköri megosztás
világos, mindenre kiterjed, átfedéseket nem tartalmaz. A karon – az egyetemen kötelezően alkalmazott
szervezeti megoldásként – két intézet működik: az Elméleti Egészségtudományok Intézete (Elméleti
egészségtudományi, valamint Nanobiológiai és regeneratív medicina intézeti tanszékkel), és az
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet (Preventív egészségtudományi tanszékkel, Fizioterápiás intézeti
tanszékkel és Klinikai radiológiai intézeti tanszékkel). Az intézeti tanszékek létszáma 9-10 fő, alkalmas a
megfelelő munkaszervezésre, helyettesítésre, minden tanszéken van potenciális oktatói utánpótlás. A kar
oktatási feladatait a teljes-, ill. részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók, illetve a kórház oktatásban
közreműködő, tudományos minősítéssel rendelkező orvosai látják el. Karok közötti átoktatás keretében
működik közre a képzésben a Gazdaságtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Műszaki
Anyagtudományi Kar és a Műszaki Földtudományi Kar. A műszaki karokkal való együttműködés
leginkább a kar nanobiológiai és radiológiai kutatásaiban előnyös. Az interdiszciplináris együttműködés
eredményeként a kar infrastrukturális fejlesztésében is jelentős előrelépés volt – egyetemi TIOP és TÁMOP
pályázat révén – több sejt- és molekuláris biológiai nagyműszer beszerzése. Ez az együttműködés tette
lehetővé a hallgatói demonstrációs és szolgáltató centrum felszerelését is. Elszámolási problémák miatt
megszakadt a korábbi, elsősorban a jogi ismeretek oktatására kiterjedő átoktatási kapcsolat az ÁJK-val.
A közvetlen orvosképzési egyetemi háttér hiánya miatt Miskolcon rendkívül fontos lenne az intézményes
együttműködés megerősítése a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karával. Ma is léteznek
kari kapcsolatok, de ezek elsősorban a Debrecenből átjáró oktatók perszonális kapcsolatain alapulnak.
A kar mesterképzés hiányában doktori képzést nem folytathat. Az egyetemi kari akkreditáció 2015.
szeptember 1-jéig teljesítendő feltétele, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül legalább
három az intézmény doktori iskolájának törzstagja legyen. Ennek a feltételnek a kar a közeljövőben
vélhetően csak akkor tudna megfelelni, ha az egyetem valamelyik doktori iskolája olyan interdiszciplináris
doktori programot hoz létre, amibe bekapcsolódhatnak az Egészségügyi Kar törzstagi feltételeknek
megfelelő oktatói.
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A kar vonzáskörzetének kiterjesztésére jó lehetőséget biztosít a határon túli magyar jelentkezők számának
növelése, az egészségügyi képzés területén már ma is vannak példák határon túli magyar hallgatók
képzésére. A létszámbővítéshez célszerű a beiskolázási propaganda növelése, illetve a kassai Safárik
Egyetem Orvostudományi Karával meglévő kapcsolat szorosabbra fűzése.
A kari C-SWOT analízis
A kari helyzetértékelés az egészségtudományi képzés erősségei között említi az infrastrukturális hátteret
és az egyetem többi karával való szoros együttműködési lehetőséget. Az infrastruktúra elsősorban az új
épületnek és a pályázati forrásokból történő fejlesztéseknek köszönhetően jó, a további fejlesztéseknek
megfelelő alapot ad. Az universitas jellegből fakadó lehetőségek konkrét megfogalmazása azonban nem
teljesen kidolgozott. A meglévő képzésekben, főként a tantárgystruktúrában és az oktatói kar
összetételében kimutathatók a szinergikus kapcsolatok az egyetem többi karával, a tervekre vonatkozóan
azonban ezt a lehetőséget nem konkretizálja az analízisük. Jelenleg megfelelő a kar oktatói állományának
tudományos minősítettsége és korfája is. Az elmúlt években 8 fiatal oktató szerzett PhD fokozatot. A
magasan kvalifikált oktatói gárdából hiányoznak ugyanakkor az olyan oktatók, akik a doktori iskolai
törzstagsági követelményeknek megfelelnek. Ezen vezető oktatók hiányában a kari akkreditáció veszélybe
kerül.
A kar gyengeségei között a legnagyobb gondot a mesterképzés hiánya, illetve a hallgatók idegen nyelvi
felkészültségének alacsony szintje okozza. Ez az objektív helyzet jelentősen megnehezíti azoknak az
idegen nyelvű képzések indítására vonatkozó terveknek a megvalósítását, amelyeket az analízisük
lehetőségek/stratégia rovatában megfogalmaztak. Nem tisztázott ugyanis az idegen nyelvű képzés oktatói
háttere, és főként nem a képzésre beiskolázni kívánt hallgatói kör. A régió elszegényedése miatt a
felsőoktatáshoz való hozzáférés amúgy is korlátozottabb, ezért elsősorban az alacsonyabb költséggel
végezhető szakokat keresik a hallgatók. Az idegen nyelvű képzés tervezése előtt célszerűbb lenne részben
a tervek között egyébként is szereplő hallgatói és oktatói mobilitást elősegítő ERASMUS kapcsolatokat
erősíteni, illetve a határon túli magyar régiókból beiskolázható hallgatókat megnyerni.
A mesterképzés hiányát a kar a szakirányú továbbképzések szervezésével próbálja átmenetileg
ellensúlyozni.
Az egészségtudományi képzés döntően állami finanszírozásban történik, a kar bevételtermelő képessége –
az oktatás viszonylag magas fajlagos költségei miatt – kicsi, leginkább a részidejű (levelező) képzésben
jelenik meg. Ezért az állami támogatáson kívül a fejlesztési terveiket is csak pályázati forrásokra alapozzák,
az egyetemi pályázatokhoz csatlakozva.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A kar képzési struktúrája a négy alapképzésen nyugszik, ezt egészíti ki három szakirányú továbbképzés. A
teljes idejű alapképzésben a felvettek 91%-a, a részidejű képzésben a 49%-a államilag finanszírozott
hallgató. A felvettek között megjelentek a határon túli magyar hallgatók is, ezzel lehetőség nyílik a kar
regionális beiskolázási körzetének a kiterjesztésére. Az abszolutórium megszerzéséig az országos átlagot
nem haladja meg a lemorzsolódás (nappali képzésben ≈20%, levelezőn ≈25%) és a tanulmányok
felfüggesztése sem. A mintatantervtől a hallgatók elmaradása leginkább a tanulmányok finanszírozási
nehézségeivel, illetve a felsőoktatási követelményekhez való alkalmazkodás nehézségeivel magyarázható.
A normál haladású hallgatók tanulmányi átlagai magasnak tekinthetők az alapképzéseken. Ugyanakkor a
hallgatók idegen nyelvi hiányosságai egyes alapszakokon a diploma kiadásának akadályát jelentik, és
rendkívül sok egyetemi forrást köt le a nyelvi kompetenciák fejlesztése. Átlagosan 20% körül van azoknak
a hallgatóknak az aránya, akik nyelvvizsga hiányában nem kapják kézhez a záróvizsgák letételével a
diplomájukat. A kar a tantervben rögzítetten túl külön képzéseket is biztosít a nyelvvizsga megszerzéséhez.
A tehetséggondozás színterei a karon a tudományos diákkörök. A TDK munka eredményeinek
megmérettetése részben a kari Tudományos Diákköri Versenyen, részben a Tudományos Diákköri
Konferencián történik. Az OTDK-n az elmúlt öt évben a kar 36 versenyzője 3 második helyet, 2 harmadik
helyet és 4 különdíjat nyert. Ez az eredmény igen jó, tudva azt is, hogy hallgatóik az orvostanhallgatókkal
együtt versenyeznek. A kar saját publikációs lehetőséget biztosít a kiemelkedő pályamunkák számára
(Diáktudomány c. kötet).
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Viszonylag alacsony az ERASMUS hallgatói mobilitás, amin elsősorban a nyelvi kompetenciák javításával
lehetne segíteni.
Mesterképzések hiányában a végzettek továbbtanulására csak a szakirányú továbbképzésben van mód, ami
komoly nehézségeket okoz a kar stratégiai céljainak megvalósításában, hiszen így a doktori képzés
megteremtése sem reális cél. Mesterképzés sikeres akkreditációjához azonban a jelenlegi oktatói kar
bővítése szükséges, mert a vezető oktatók kredit- és óraterhelése már nem növelhető.
Végzettek elhelyezkedése
A karon végzett hallgatók elhelyezkedése a DPR alapján 80% feletti, ami arról tanúskodik, hogy a képzésre
reális igény van. Bizonyos szakokon (pl. egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő szakirány) a
végzettek iránt a régió egyes részein akkora a kereslet, hogy a nyelvvizsga hiányában diplomát nem
szerzett, de záróvizsgázott hallgatókat a nyelvvizsga megszerzéséig gyakornoki munkakörben, de a
végzettségnek megfelelő szakmai feladatokkal foglalkoztatják. A végzősök elhelyezkedését a kar
közvetlenül is segíti a pályázatok közzétételével.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A kar kutatási tevékenységét elsősorban a nagy egyetemi pályázati projekteken keresztül valósítja meg
(TÁMOP, TIOP), de vannak önálló (ETT-TUKEB) pályázatai is. A kutatási tevékenység súlypontja
elsősorban a nanomedicina, a nanotoxikológia és a nanotechnológia (gyógyszerészeti irányzat), valamint a
klinikai radiológia területe, s potenciálisan ezekhez kapcsolódhatnának mesterképzések. A kutatási
tevékenység eredményességét jelentősen javította, hogy az elmúlt akkreditációs időszakban TÁMOP
támogatással több mint félmilliárd forintos laboratóriumi fejlesztést hajtottak végre a karon, és létrehoztak
egy, a régióban egyedülálló, nanotoxikológiai, terheléstani, rekreációs és diagnosztikai részlegekkel
rendelkező kutatólaboratóriumot.
A gyógyszerészeti (pharmaceutical) irányzat lehetőséget biztosít arra, hogy kihasználják az egyetem
műszaki karaival való együttműködés előnyeit, és azok laboratóriumi és kutatói adottságait az
egészségtudomány területén is kamatoztassák. A korábbi kutatások és fejlesztések eredményei részben a
tananyagfejlesztésben, részben a tudományos publikációs tevékenységben jelentek meg.
Az oktatói-kutatói mobilitás részben az ERASMUS program keretében, részben az egyetem intézményes
kapcsolatai keretében szerveződik, a legnagyobb arányban azonban az oktatók-kutatók személyes
kapcsolatain alapul.

2.3. Gazdálkodás
A kar finanszírozása jórészt az állami támogatású képzéseken nyugszik, kevés saját bevételt jelentenek az
önköltséges képzések (részidejű alapképzések, ill. szakirányú továbbképzések). A bevételek intézményi
központosítási arányai a kart szigorú gazdálkodásra kényszerítik. A kari státuszhoz kellő létszámfejlesztés
megnövelte a személyi kiadásokat, költségvetési forrásaik jelentős hányada a személyi- és bérkiadások
finanszírozását szolgálja. Az átoktatások karok közötti elszámolása nem problémamentes, viszonyát az
egyetemi elvonásokhoz a jövőben tisztázni kell.
A kutatási támogatások az egyetemi projektekhez kapcsolódó pályázati forrásokból származnak. A kar
jelentős fejlesztéseket hajtott végre a lezárt és folyamatban lévő pályázatokból. Elkészült egy 500 millió
forintot meghaladó értékű kutatólaboratórium, mely egyaránt szolgálja az oktatási és a kutatási célok
megvalósítását. A felhasznált uniós és egyéb pályázati források hasznosulása egyértelműen jó. Az új
fejlesztések tervezése is az egyetemi projektekre kapcsolódó pályázati eredményességre épít, nem számol
azzal a lehetőséggel, hogy ezek a pályázati források szűkülni fognak.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az Egészségügyi Kar minőségügyi rendszere kapcsolódik az egyetem bergeni elvekre épülő
minőségirányítási rendszeréhez. A kari honlapon elérhető a kar küldetésnyilatkozatát és minőségpolitikai
célkitűzéseit tartalmazó Minőségügyi kézikönyv, a Minőségbiztosítási Bizottság összetétele, és jelszóval
védetten a minőségfejlesztési beszámolók is.
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A szervezeti önértékelés keretében 2013-ban a stratégia vonatkozásában elvégzett lekérdezések
oktatói/munkatársi elégedettsége változatos képet mutat. A stratégiai szemlélet dimenzió 61%-os, a
vezetés példamutatása 45%-os értékelést kapott.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok értékelése során a kar az egyetemi eljárásokat követi. Ebben a körben elsősorban a
hallgatói értékelések (kurzus értékelések), a kritikus tárgyak feltárása és a munkaerő-piaci visszajelzések a
meghatározóak. A kritikus tárgyakra vonatkozóan a kar több intézkedést is hozott (pl. egyes esetekben
oktatóváltás, módszertani fejlesztés, stb.). Az intézkedések hatását visszamérik. A visszamérés eredményei
alapján a megtett intézkedések hatékonyak, a változások döntő része pozitív. Jelentős problémakör a kar
életében a nyelvvizsga hiánya miatt diplomát nem kapott hallgatók aránya. A 2009-2013 közötti
időszakban az alapképzésen részt vevő, nappali tagozaton záróvizsgát tett hallgatók 42,7%-a (377 főből
161 fő), a levelező tagozaton záróvizsgát tett hallgatók 50%-a (30 főből 15) nem kapott diplomát. A karon
végzettek munkaerő-piaci helyzete a jelzett körülmények ellenére jónak mondható. Az egészségügy
munkaerő-hiányát jelzi, hogy a végzettek diploma hiányában is találnak munkahelyet (alacsonyabb
bérkategóriába sorolva). A visszajelzések alapján az abszolutóriumot megszerzők több mint háromnegyede
munkát talál.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
Hallgatóikra az egyetemi szabályozás kiegészítését képező kari követelmény- és értékelési rendszert
alkalmazzák. A szabályzat a kari honlapról elérhető. 2013 végén felülvizsgálták az elmúlt tanévre
vonatkozóan a hallgatói teljesítményértékelési rendszert. A vizsgálat kiterjedt az időszakban meghirdetett
kurzusok tantárgyi tematikáira, az oktatók minőségének megfelelőségére, az időszak méltányossági
eljárásaira. Az audit 371 tantárgyat vizsgált felül, a javító intézkedések szükségessége a tantárgyak 78%át érintette.
A dékáni hivatalhoz a 2012/13-as tanév során összesen 28 méltányossági kérelem érkezett, minden esetben
további vizsgalehetőség biztosításának kérésére vonatkozóan. Elutasított kérelem nem volt.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A karon a 2013. október 15-i létszámadatok alapján teljes munkaidős munkaviszonyban 41 oktató
dolgozik, ez a jogszabályi elvárás teljesítésének éppen a határán van. A 18 fő nem minősített teljes
munkaidős oktató közül öten már abszolvált PhD hallgatók. Részmunkaidős munkaviszonyban 2 főt,
megbízási szerződéssel pedig további 7 főt foglalkoztatnak. A vendégoktatók száma 19, ők a négy
alapszakon a kis óraszámú, kötelezően és szabadon választható tantárgyak speciális szaktudást igénylő,
gyakorlati oktatását végzik. A kar számára humánpolitikai kihívást jelent a – jelenleg megfelelő – oktatói
korfa stabilitásának biztosítása, javítása. A korfa törzsét a 40-49. életéve között járó korosztály adja, ez az
AT jogviszonyú létszám 41%-a (17 fő). A 40 évesnél fiatalabb oktatók aránya 12%, számszerűen 5 fő. Ez
az arány az utánpótlás biztosítása szempontjából aggasztóan alacsony. Az önértékelés szerint a
humánerőforrás-fejlesztés a kar stratégiai prioritásai között szerepel. Megalapozott és kívánatos ennek a
prioritásnak a fenntartása a kari státusz megőrzése és az oktatói korfa javítása okán is.
A kar az oktatói óraterheléseket rendszeresen méri, a kurzusértékelések eredményeit az oktatói
értékelésekbe visszacsatolja. Az oktatói tevékenység elismerésének eszköze a kari kitüntetések
adományozása.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az önértékelés benyújtása óta eltelt időszakban lezajlott a kar átköltözése az új, modern székhelyére. A
campus területén megtalálható új kari épületegyüttes (B3, B4) az EU szabványoknak megfelelően, a
fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségét is figyelembe véve, pályázati forrásból került kialakításra.
Az aula 500 fő befogadására alkalmas, emellett két nagyobb (76-98 fő), és négy kisebb (35-48 fő),
audiovizuális technikával ellátott előadóterem, valamint szaktantermek, szemináriumi helyiségek, két
számítógépes labor (10, illetve 16 munkaállomással) áll az oktatás rendelkezésére.
Az Egészségügyi Kar épületében jelenleg 1880 szakkönyv található (magyar és angol nyelven). A hallgatók
hozzáférhetnek a BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház orvosi könyvtárához, melyben 55000
egészségügyi témájú könyv, 98 magyar, 110 idegen nyelvű folyóirat áll a hallgatók rendelkezésére. A
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hátránnyal érkező fiatalok támogatása a HÖOK mentorprogramja segítségével valósul meg. A mentor
azonos képzési területen tanuló felsőbb éves hallgató, aki az elsőéves hallgatónak két szemeszteren
keresztül adminisztrációs, tanulmányi támogatást nyújt.

3.6. A kar belső információs rendszere
A honlap a belső tájékoztatás elsődleges eszköze, informatív, a kart érintő események nyomon követhetők,
a szabályzatok hozzáférhetők. Az Oktatás menüpontból elérhető a szakok mintatanterve, a Hallgatói
tájékoztatás és a Hírek menüpontok alatt található információk is részben a belső információáramlást
szolgálják.
A kar az önértékelésében a belső információs rendszer bemutatása során csupán azokra a sajátosságokra
tér ki, melyek a belső és külső vevői elégedettségmérésre vonatkoznak. Ebbe a körbe tartoznak a már
hivatkozott kurzusértékelések, DPR és motivációs vizsgálatok, valamint az oktatói-munkatársi
elégedettség mérése. Az önértékelésben bemutatott adatok alapján a belső információáramlás megítélése a
karon 2007-2013 között kis mértékben romlott (az öt fokozatú skálán 3,55-ről 3,3-ra).

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlap, mint arra a fentiekben már utalást tettünk, informatív, könnyen kezelhető. A honlap mellett
a kar nyilvánosság előtti megjelenésének legfőbb kommunikációs csatornái az egyetemi Nyílt napok és az
Educatio szakkiállítás.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Az alapképzésekből a helyben továbblépést jelentő mesterképzés(ek) indítási, akkreditációs
feltételeinek megteremtése.
2. A vezető oktatói kör fejlesztésével elmozdulás a doktori képzésbe való bekapcsolódás (törzstagi
megfelelés) és az egyetemi kari státusznak való megfelelés felé.
3. A személyi feltételek jobbításánál ne tévesszék szem elől a korfa javításának, a fiatalításnak
stratégiai célját.
4. Szükséges átvizsgálni a karok között átoktatás elszámolási rendszerét.

5. A kar intézményes nemzetközi kapcsolatainak bővítése és erősítése javasolt.
6. Érdemes a beiskolázási propagandát intenzívebbé tenni a határon túli magyar területeken is.
7. Elemezzék a szervezeti önértékelés oktatói/munkatársi elégedettségi paneljeinek eredményeit,
tárják fel a javítás lehetőségeit.
8. Keressenek megoldásokat a belső információáramlás hatékonyabbá tételére
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I.

Akkreditációs minősítés
A

Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karát a MAB egyetemi karként akkreditálja21. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen22 (ténylegesen 1), tudományterületen23, több, a képzési programban
rögzített szakmailag összetartozó képzés24, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri/ a 40 főt, összesen
69 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(70 főből 42 fő: 60%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen / 1248/42,
azaz 29,7 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három, összesen 10 fő az
egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
22 A vonatkozó képzési terület: gazdaságtudományok.
23 A vonatkozó tudományterület: társadalomtudományok.
24 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
21
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A gazdaságtudományi képzés több mint 25 évre tekint vissza a Miskolci Egyetemen. Ez alatt az idő alatt
a karon kialakították a képzés személyi és szakmai hátterét, bővítették a szakstruktúrát és az utóbbi közel
egy évtizedben kialakították a bolognai folyamatnak megfelelő háromszintű képzési rendszert. A kar
fejlődése a közelmúltig töretlennek tekinthető. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a felsőfokú gazdasági
képzés feltételei romlottak hazánkban. Kormányzati döntés eredményeként jelentősen csökkent ezekben
a képzésekben az államilag támogatott férőhelyek száma. Ezen specifikus hatásoktól és a felsőoktatás
egészét érintő kedvezőtlen trendektől a Gazdaságtudományi Kar sem tudta függetleníteni magát. A
2012/2013-as tanévben különösen jelentősen csökkent az első évfolyamra belépő hallgatók létszáma, a
teljes hallgatói létszámban ezek a hatások még kevésbé nyilvánvalóan látszanak.
A kar tevékenységében határozottan megjelennek az elmúlt akkreditáció során megfogalmazott ajánlások.
Jelentős erőfeszítéseket tettek többek között a hallgatók felzárkóztatását és tehetséggondozását szolgáló
program kialakítására, a hallgatói kompetencia mérésére alkalmas modell kidolgozására, az oktatói kar
minőségének fejlesztésére. Az utóbbi években a kar oktatói létszáma is folyamatosan csökkent. Az így
kialakult oktatói korfa jó, többségben vannak a 45 év alatti kollégák. Az oktatói szerkezet sajátossága,
hogy a minősítettek aránya 60%-os, az oktatási terhek viszont jelentősek. A kar fejlődésének kulcsa, hogy
a minősítettség javításán túl képes lesz-e magasan kvalifikált, tudományos iskolateremtésre alkalmas
oktatókkal pótolni a következő években nyugdíjba vonuló kollégákat.
A kari vezetés tudatában van annak, hogy Magyarországon a gazdasági képzési terület „túltelített”.
Beiskolázási szempontból a legnagyobb vetélytársnak a Debreceni Egyetemet tekintik, hiszen a két
egyetem földrajzi elhelyezkedése szükségszerűen a hallgatói utánpótlás merítési bázisának átfedését
jelenti. Emellett a főváros elszívó hatása ezen a képzési területen is jelentős.
A kar küldetésének tekinti az üzleti tudományok és a közgazdaságtudományok magas színvonalú
művelését és oktatását, valamint a régió gazdasági fejlődésének elősegítését. Ezért a célkitűzései közé
tartozik, hogy a régióban olyan, csak náluk meglévő szakokat és szakirányokat indítson, amelyek
összhangban vannak az Észak-magyarországi régióban működő vállalkozások és intézmények igényeivel.
Ennek érdekében törekszenek a térség önkormányzataival és meghatározó gazdasági szereplőivel a
kapcsolatok elmélyítésére, közös szakmai programok megvalósítására.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A kar működési rendjét alapvetően a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a
kari SZMSZ rögzíti. A jogszabályi előírásokkal összhangban ezek a dokumentumok határozzák meg azokat
a testületeket, amelyekben a döntéshozatal történik. A kari vezetés fontosnak tartja a hallgatókkal való
kapcsolattartást, a HÖK képviselői rendszeres meghívottjai a kari rendezvényeknek. A dékán rendszeres
konzultációkat folytat a HÖK képviselőjével. A döntések előkészítése során nagy hangsúlyt fektetnek a
szükséges információk beszerzésére, ennek fórumait jelentik az összoktatói értekezletek, a hallgatói
elégedettségmérések, a munkaerő-piaci szereplőkkel való rendszeres konzultációk és a különböző
kommunikációs csatornák. 2014-ben dékánváltásra kerül sor a karon, ami az érintettek egybehangzó
véleménye szerint zökkenőmentesen fog végbemenni. Az új vezető elkötelezett a kar korábbi
eredményeinek megőrzése mellett
A közelmúltban e karon is kialakították az intézeteket. Az értékeléskor hat intézetben összesen 16 nem
önálló jogkörű intézeti és egy kihelyezett tanszék működik. A nagyszámú tanszék létét elsősorban presztízsokok magyarázzák, tanszéki funkciókat vélhetően csak korlátozott mértékben látnak el. Az intézetek
számos külföldi szakmai partnerrel állnak kapcsolatban, az ezen együttműködések során szerzett
tapasztalatok a kar oktatási és tudományos tevékenységében egyaránt fontosak.
Nagy volumenű átoktatást végeznek az egyetem többi karai, a legintenzívebben a Gépészmérnöki és
Informatikai Kar számára. Összességében a kari óraterhelés mintegy 35%-át teszi ki az átoktatás.
A Gazdaságtudományi Kar a közgazdasági felsőoktatás „elit” karaként kívánja pozícionálni magát. Ennek
érdekében minőségi fejlesztéseket és a versenyképességük növelését tervezik. Fontos stratégiai célként
jelenik meg a piaci szereplőkkel és a nonprofit szervezetek képviselőivel való kapcsolatok bővítése és
ezeken keresztül a kar imázsának javítása. A kar nemzetközi helyzetének erősítése szintén a célok között
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szerepel. Ezek ambiciózus, de nem irreális elképzelések, megvalósításuk azonban részben a karon kívüli
feltételeken múlik. E tekintetben meghatározó lesz, hogy milyen további felsőoktatás-politikai
elképzelések fogalmazódnak meg a gazdaságtudományi képzésekkel kapcsolatban. Optimizmusra adhat
okot, hogy a kar jól alkalmazkodott a képzési terület visszafejlesztésére irányuló kormányzati döntések
eredményeként az utóbbi években kialakult helyzethez.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis részletekbe menően tekinti át a kar helyzetét. Az erősségek felsorolják a kar
működésének számos eredményét is. A kar erősségei összességében pozitív képet adnak. A kar működése
szabályozott, a rendszeres felmérések lehetővé teszik a kari működés pozitív és negatív aspektusainak
elemzését, valamint a kari stratégia szükség szerinti átdolgozását. Ez megteremti annak lehetőségét is, hogy
a kar és vezetése a mindenkori helyzet által felvetett problémákra gyors és adekvát válaszokat adjon.
A gyengeségek között azonosítják a legfontosabb problémákat, melyek részben a karon kívüli okokra
vezethetők vissza. Mindez nem jelenti azt, hogy a karnak nincs teendője a problémák kezelésével
kapcsolatban. Ezzel összhangban a dokumentum számos, nem feltétlenül azonos súlyú feladatot jelöl ki a
jövőre nézve. Az elemzés reálisan méri fel a veszélyeket és korlátokat, melyek döntően kívül esnek a kar
kompetenciáján.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
A GTK a képzési palettáját igyekezett úgy kialakítani, hogy az illeszkedjen az egyetem elképzeléseihez, és
menjen elébe az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci igényeinek. A képzés 6 alap-, 8 mester-, 7
szakirányú továbbképzési szakon és 5 felsőoktatási szakképzési szakon folyik. A hallgatói statisztikai
adatok elemzését nehezítette, hogy az önértékelésben a kar – az egyetem többi karától eltérően – nem
tanévenként, hanem félévenként mutatta be a hallgatói létszámadatokat, ötéves összesítés nélkül. Míg a
hallgatói létszám csak az utóbbi két évben indult csökkenésnek, a záróvizsgát tett hallgatók száma a vizsgált
időszakban folyamatosan csökkent, elsősorban a részidejű képzéseken (a 2009-es 315 főről 2013-ra 212
főre). 2009-2013 között a teljes idejű képzésben 1768 felvett hallgatóra 1353 záróvizsgát tett, illetve 951
oklevelet szerzett hallgató jutott; a részidejű képzésben 1455 felvett hallgatóra 1005 záróvizsgát tett, illetve
560 oklevelet szerzett hallgató jutott. Ez utóbbi különbség döntően a nyelvvizsgák hiányára vezethető
vissza.
Komoly energiát fordítanak a hallgatók tanulmányi előmenetelének elemzésére. Ebben a vonatkozásban
előremutató az úgynevezett kritikus tárgyak azonosítása. Ezen tárgyak vonatkozásában különböző
ajánlások (pl. felzárkóztatási lehetőségek megteremtése, megfelelő konzultációk biztosítása) kerültek
megfogalmazásra. A kar kidolgozott egy modellt a hallgatói készségek felmérésére és elemzésére, amely
elvileg lehetővé teszi a hallgatói készségek alapján a felzárkóztatásra szoruló és a tehetséges hallgatók
beazonosítását. Az utóbbiak kapcsolódnak be a TDK munkába. A karon évente 50 körüli TDK dolgozat
születik, ezeknek nagyobb részét az országos diákköri konferencián is bemutatják. Az elmúlt időszakban
egy TÁMOP pályázat komoly segítséget nyújtott a TDK tevékenység erősítéséhez is, sajnos a lehetőség
megszűntével a TDK aktivitás csökkent.
A kar a doktori képzést kiemelt jelentőségűnek tartja. A doktori hallgatók konferenciákon való részvételét
jelentős mértékben támogatják. A motiváció egyik fontos eleme az évente odaítélt publikációs díj, ami
komoly anyagi elismerést is jelent. Az elmúlt években a PhD képzésben oklevelet szerezettek aránya
viszonylag alacsony a képzésben részvevők teljes létszámához képest. Ennek okai mindenképpen
vizsgálatra szorulnak.
A végzett hallgatókra vonatkozó munkáltatói felmérések összességében pozitívak, a válaszadók többsége
szerint a képzések megfelelő szakmai szemléletet és gondolkozásmódot adnak. Általános probléma viszont
a nyelvi felkészültség és a szakmai gyakorlati készség hiánya. Az utóbbi hiányosság összefügg azzal, hogy
jelenleg hazánkban nagyon kevés olyan cég, intézmény, szervezet stb. van, amelyek vállalják gyakornokok
képzését.
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2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A kar kutatási profiljában alkalmazott és elméleti kutatások egyaránt megtalálhatók. A kutatások
elsődleges színterét az intézetek jelentik, de egyre komolyabb az igény a szervezeti egységek határain
túlmutató projektek indítására, a nagyobb hazai és nemzetközi pályázatokban való részvételre. A kari
kutatási koncepció elvei egyértelműek; olyan kutatási témák indítását és fejlesztését szorgalmazzák,
amelyek illeszkednek a nemzetközi trendekhez és lehetővé teszik a kari kompetenciák minél hatékonyabb
kihasználását. Összességében az előzőekben említett felmérések, a kialakításra kerülő kutatási profil
feltételezi a kari erőforrások szükség szerinti átrendezését, amihez a kari vezetésnek ki kell dolgoznia a
megfelelő cselekvési tervet és meg kell hoznia, illetve következetesen végre kell hajtania a megfelelő
döntéseket.
A kar a jövőben részletesen elemezni kívánja az egyéni kutatói teljesítményeket a szokásos tudományos
értékelési szempontok alapján. Ezek minden valószínűség szerint lehetővé teszik majd a tudományosan
kiemelkedő kutatók beazonosítását, illetve a gyengeségek feltárását.

2.3. Gazdálkodás
A kari gazdálkodás kereteit döntően az egyetem költségvetése és gazdálkodási rendje határozza meg. A
kar igyekezett a pályázati lehetőségeket kihasználni, ami az elmúlt években jelentős bevételt jelentett, de
teljes volumenében csak korlátozottan járult hozzá a kar költségvetéséhez. A szakképzési hozzájárulás
megszűnésével a kar is jelentős bevételforrásoktól esett el a közelmúltban. Ez a helyzet nem túl sok
mozgásteret biztosít, a jövőt illetően a helyzet bizonytalan. Egyfelől nem látszik, hogy mekkora lesz az
állami támogatás mértéke, másfelől pedig aggályos az egyéb bevételi források hozzáférhetősége.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A GTK 2005 óta számos minőségbiztosítási pilot projekt és minőségfejlesztési megoldás vezetőjeként és
alkalmazójaként élenjáró szerepet tölt be az egyetem minőségbiztosítási szervezetében és az országos
szakmai közéletben is. 2005-ben kezdeményezője és vezetője volt annak a munkának, amelyben
kidolgozták a felsőoktatás EFQM alapú modelljét. 2007-ben a szervezeti egység szintű Felsőoktatási
Minőség Díj ezüst, majd 2010-ben arany fokozatát nyerte el.
A kari Minőségügyi Bizottság vezetője a kar oktatási és nevelési dékán helyettese. A GTK szakmai
tevékenységével katalizáló szerepet tölt be az intézmény minőségbiztosítási tevékenységének
fejlesztésében. A szervezeti önértékeléséhez az egyetem által elfogadott és működtetett UNI-EFQM
rendszert alkalmazza, jelentős energiákat fordít a különböző tevékenységi formák rendszeres felmérésére
és értékelésére. A minőségbiztosítási dokumentumok a kari honlapon elérhetők.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A karon az egyetemi szintű ütemezéshez illeszkedően rendszeresek a kurzusértékelések, amelyek az
alapszakok és a mesterszakok értékelésére, a kritikus tárgyak azonosítására, valamint a társadalmi
hatásvizsgálatra egyaránt kiterjednek. A kritikus tárgyak azonosításához kidolgozott módszerhez egyrészt
meghatározták azok két kritérium feltételét (legalább két félévben a nem teljesülési arány benne volt a
legmagasabb tíz számértékben, és a tárgyat az adott félévben legalább három hallgató felvette), másrészt
un. szófelhő segítségével e tantárgyak sűrűsödését vizuálisan is megjelenítették. A társadalmi
hatásvizsgálat keretében a kamarák, önkormányzatok, középiskolák és a végzett hallgatók megkérdezésére
került sor; a visszajelzések közül kiemelésre érdemes a nyelvi kompetencia hiánya. Az önértékelés egy
más pontján utalás történik arra, hogy „előfordul olyan szak, ahol a záróvizsgát tett hallgatók fele nem
rendelkezik nyelvvizsgával”.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A karon annak érdekében, hogy az értékelés megfeleljen az adott szak képzési céljainak, az általános
egyetemi előírások mellett a hallgatói teljesítményértékelési sajátosságait külön kiegészítő szabályzatban
is rögzítették. Az egyes tantárgyak sajátosságait a tantárgyi tematikákban kell bemutatni. A tematika audit
eredményei alapján a kar javító intézkedéseket, részfeladatokra történő alábontással a következő
területeken határozott meg: a szakmai színvonal javítása, egyértelmű tájékoztatás támogatása, az audit
vizsgálati területének kibővítése.
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3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A foglalkoztatottak létszáma a karon 2013-ban 97 fő, közülük 71 fő oktató, 4 fő kutató és egyéb oktató,
illetve 22 fő nem oktató dolgozó. Az elmúlt években mind az oktatói, mind a nem oktató munkakörben
foglalkoztatottak létszáma csökkent, ami belső átrendeződéssel is együtt járt; a foglalkoztatás szerkezete
eltolódott az oktatók irányába (2009-ben a létszám 66%-a, 2013-ban 73%-a volt oktató), és tovább
csökkent a részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak aránya. A létszámcsökkenések a részmunkaidős
oktatók, dolgozók mellett elsősorban a nem minősített oktatókat érintették. Ennek eredményeként nőtt a
minősítettek aránya, illetve az előléptetéseknek köszönhetően a vezető oktatók aránya 40%-ról 59%-ra
nőtt. A kar életkor szerinti összetétele alapvetően jó, a lefelé szélesedő korfát az önértékelés az oktatói
utánpótlás szempontjából biztatónak értékeli.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az egyetem oktatási infrastruktúrájából 5 előadóterem és 10 tanterem van a kar kezelésében. A termek
részben új építésűek, internetes végpontokkal ellátottak. Az intézetek átlagosan 20-25 fő befogadására
alkalmas számítógépes laboratóriumokkal rendelkeznek. A kar elhelyezése és az oktatói munkafeltételek
– a kar működésére is hatással levő, elhúzódó TIOP pályázat beruházási munkái mellett is – relatíve jók
(az eredetileg pályázati forrásból finanszírozott, az értékelés idejére számos problémával terhelt egyetemi
beruházás a vizsgálat idején befejezetlen volt). A karon minden oktató saját hálózatba kapcsolt
számítógéppel rendelkezik. A hallgatók részére az általános az egyetemi szolgáltatások, a sportolás, a
kollégiumi elhelyezés lehetőségei biztosítottak.
A GTK hallgatói nagy számban – az alapszakos hallgatók közel fele, a mesterszakos hallgatók valamivel
alacsonyabb arányban – terveznek külföldi tanulmányokat és külföldi munkavállalást is. Ezek a
lehetőségek nyitottak, de az önértékelés megfogalmazása szerint a szándékok „– ismerve átlagos idegen
nyelvi felkészültségüket – nem tekinthetők reálisnak”.

3.6. A kar belső információs rendszere
A folyamatosan karbantartott kari honlap, valamint a kari belső hírlevél biztosítja az információáramlást a
munkatársak, valamint a hallgatók felé. A kar által kidolgozott közvetlen partneri elégedettségmérésmodell keretein belül biztosított mind a jelenlegi/végzett hallgatók, mind pedig a végzett hallgatókat
foglalkoztató partnercégek elégedettségének mérése. A felmérések elemei: bejövő motivációs és
gólyatábori felmérés, közbülső motivációs felmérés, végzés előtt álló hallgatók felmérése, DPR, partnerek
elégedettsége.
A kar belső információs rendszere a következő területek működéséhez nyújt információs támogatást: a
működés hatékonyságának javítása, hallgatói tájékoztatás minőségének és operativitásának javítása, az
oktatók munkavégzését támogató anyagok, a kar oktatási és kutatási eredményeinek bemutatása a hazai és
a nemzetközi környezet mértékadó szereplői számára, a hazai és a nemzetközi intézményekkel való
együttműködés erősítése.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlap megújítására a közelmúltban került sor; tartalmát és aktualitását a tartalomszolgáltatók,
szerkesztők és az önálló hozzáférési jogosultsággal rendelkezők felügyelik. Naprakész frissítés mellett A
honlap teljes körű tájékoztatást biztosít a kar valamennyi lényeges működési eleméről. Ezen túl a kar a
nyilvános szerepének betöltéséhez számos rendszeres és eseti fórumot hozott létre és tart fenn.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. A lemorzsolódás csökkentésére megfelelő cselekvési terv kidolgozása szükséges.
2. A karnak komoly erőfeszítést kell tennie a tehetséggondozás megőrzésére.
3. Az intézeti struktúra erősítése indokolt, továbbá javasolt a nem önálló tanszékek helyzetének
elemzése, annak vizsgálata, hogy azok mennyiben látnak el tanszéki funkciókat.
4. Célszerű az intézmény más karai számára nyújtott átoktatás finanszírozásának tisztázása.
5. Javasolt a mesterszakok népszerűsítése és a beiskolázás erősítése.
6. A nemzetközi kapcsolatok erősítése és ezen keresztül (is) a hallgatók nyelvi készségeinek
fejlesztése szükséges.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I.

Akkreditációs minősítés

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai
Kar

A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát a MAB egyetemi karként
akkreditálja25. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen26 (ténylegesen 2), tudományterületen27, több, a képzési programban
rögzített szakmailag összetartozó képzés28, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
152 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(153 főből 91 fő: 59,4%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 2584/90,
azaz 28,7 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három, összesen 12 fő az
egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekre
tekintettel, megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
26 A vonatkozó képzési terület: informatika, műszaki.
27 A vonatkozó tudományterület: műszaki tudományok.
28 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
25
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar, a kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar szervezeti felépítése az elmúlt évben jelentősen változott, a korábbi
17 tanszékből 11 intézetet hoztak létre. Eredményesen működik a Bosch cég támogatásával létrejött
tanszék, elsősorban a gyakorlati képzést szolgáló korszerű laboratóriumoknak köszönhetően. A kar
működését kedvezőtlenül befolyásolta az elmúlt években csökkenő finanszírozás és a – kisebb mértékű –
hallgatói létszámcsökkenés. Ugyanakkor a kutatási fejlesztések számottevőek, és kedvező változásokat
hoztak. A kar humánerőforrás-gazdálkodása úgy teljesítette a szenátus által előírt keretszámokat –
elsősorban saját bevételeinek köszönhetően –, hogy az létszámleépítést nem eredményezett. A
közalkalmazotti létszám összességében a nyugdíjazások miatt csökkent érzékelhetően.
A kari alapdokumentumok a kari honlapon megtalálhatók. Tételesen megfogalmazzák a kar feladatait,
gazdálkodását, szervezeti felépítését, vezetési szerkezetét, külön kitérve a Kari Tanács ügyrendjére.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis jól árnyalja a kar és a régió helyzetét, valamint a megfelelő oktatói és kutatói utánpótlás
kulcsszerepét. A GÉIK egyik erőssége a multidiszciplináris jellege, amely a gépészmérnöki, informatikai
és villamosmérnöki képzéseket és szakokat integrálja. Felismerték, hogy a mechatronikai végzettségű
mérnökök iránti igény folyamatosan nő. A kar gyengeségét egyrészt az idegen nyelvű képzések (strukturális
és személyi) hiánya jelenti, másrészt a nemzetközi pályázatok és publikációk alacsony száma. A
lehetőségek közül az ipari kapcsolatok erősítését kell kiemelni (partnerek bevonása a képzésbe, értékelésbe,
K+F tevékenységbe). Kiemelik a finanszírozási rendszerből adódó hátrányokat (pl. az egyetemi elvonások
80%-os szintjét), és korlátnak tekintik a hallgatók hiányos előképzettségét, lemorzsolódását és a csökkenő
állami finanszírozást. Veszélyeket jelenthet a fiatal oktatók esetében az ipar elszívó hatása és a csökkenő
K+F+I megrendelések.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
A GÉIK képzési struktúrája kiterjed a gépész, villamosmérnöki, informatikai, energetikai, mechatronikai
és műszaki menedzseri szakterületekre. A karon 10 alapképzési és 6 mesterképzési szakon folyik képzés, a
képzések jól illeszkednek a kar profiljához. Több szakon levelező képzési formában is oktatnak. Az egyes
szakok nappali és levelező tagozatos képzési programjai a mintatantervek szintjéig azonosak, így a
hallgatók számára a tagozatváltás zökkenőmentes. Az utóbbi öt évben a műszaki alapszakok jelentkezési
adatai kisebb csökkenést mutatnak, miközben a beiskolázás erősítésére számos kezdeményezés született a
karon. A mesterszakok jelentkezési adatai lassan emelkednek, az informatikai képzés létszámai csökkenő
tendenciát mutatnak. A kari önértékelésben a lemorzsolódásra vonatkozóan a karok között egyedülállóan
részletes, feltáró adatok találhatók. A lemorzsolódás számottevő (10%-60%), a gépészmérnöki alapszakon
pl. 50%-os. A levelező tagozat több szakján 80% feletti arány is előfordul. A mesterszakok hallgatóit jobb
felkészültség, jobb átlageredmények és kisebb lemorzsolódás jellemzi. A legjobb eredményű hallgatók
évről évre Tanulmányi Emlékérem kitüntetésben részesülnek. A mesterszakos hallgatókat több tanszék ipari
feladatok megoldásába is bevonja.
A karon működő két doktori iskolában folyamatosan nyomon követik a doktoranduszok kutatási
tevékenységét évenkénti beszámoltatással és a publikációk számonkérésével. Megkövetelik a publikációs
minimumkövetelmény teljesítését. A fokozatot szerzettek száma 2013-ban kiemelkedő volt, valószínűleg a
felsőoktatás minőségének javítását szolgáló TÁMOP pályázat támogatásának köszönhetően is.
A tehetséggondozás egyik eredményes formája a TDK tevékenység támogatása. 2013-ra 52-t ért el a TDK
dolgozatot készítők száma, ezen hallgatók közel fele eljutott az OTDK-ra. Nagy érdeklődést és aktivitást
váltanak ki a szakmai versenyek, pl. a Bosch Elektromobil versenye. Az informatikai szakmai versenyek
közül a programozói versenyek említendők.
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A végzettek elhelyezkedése problémamentes, a vállalkozások ¾-e a felvétel során a mesterszakon
végzetteket részesíti előnyben. A vállalkozások megfogalmazták a gyakorlati képzés, valamint az idegen
nyelvű képzések fontosságát.
2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A kar kutatási-fejlesztési tevékenysége – különösen az utóbbi 3-4 évben – pályázatokhoz kapcsolódik, pl.
TÁMOP, HEFOP, TIOP. A kutatás-fejlesztésnek egy másik területe az ipari igényekhez kapcsolódó
alkalmazott kutatások, ezt a tevékenységet segítik a regionális kutatási központok. Újabb kezdeményezés
a karon a tudományos teljesítmény átfogó értékelésének kidolgozása. A kutatási tevékenység színvonalát
jelentősen növelhetik azok a korszerű eszközöket és berendezéseket tartalmazó laboratóriumok, amelyek
az utóbbi évek nagy összegű pályázatainak köszönhetők.
A GÉIK vállalkozói tevékenysége széles kapcsolatrendszerre épül, az önértékelés minősítése szerint „a
régió tudásközpontjaként jelentős szereplője a régió gazdaságának”. A kar a versenyszférában kb. 300
vállalkozással tart fenn K+F, illetve képzési jellegű együttműködést. Alkalmanként ipari szakembereket
hívnak meg évfolyam-előadásokra. Kiemelkedő partner a Bosch-csoport.

2.3. Gazdálkodás
A kar pénzügyi gazdálkodását igen hátrányosan érintette az innovációs bevételek és a szakképzési
támogatás megszűnése. Ehhez hozzájárult az egyetemi elvonások növekedése is . A humánerőforrásgazdálkodást is befolyásolta az oktatói és közalkalmazotti létszám csökkenése, a bérmegtakarítás azonban
nem kompenzálta az állami támogatás csökkenését.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A munkatervben megfogalmazott szándékok teljesülését értékelő beszámolót a Kari Tanács tárgyalja. A
minőségbiztosítási munka szervezéséért és koordinálásáért a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság
felel. A bizottság vezetőjét és tagjait a Kari Tanács választja. A kari honlapon elérhetők a kari
minőségbiztosítási tevékenység előző időszakra vonatkozó dokumentumai is (minőségfejlesztési tervek,
kurzus- és motivációs felmérések). A kar 2013 őszén elkészítette és a MAB számára hozzáférhetővé tette
a kari stratégiai dokumentumát. A dokumentum az oktatás, a kutatás, a humánpolitika és a gazdálkodás
területét érintően fogalmaz meg kari stratégiai célokat. A minőségfejlesztés kari stratégiai irányainak is
tekinthető célkitűzések konkrét, mérhető, fejlődési perspektívát prognosztizáló szándékokat rögzítenek. A
dokumentumban rögzített gondolatok megismerését, a célok általános érvényű hasznosíthatóságának
mérlegelését az egyetem egésze és a karok figyelmébe is ajánljuk.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A kar képzési programjainak felülvizsgálatára az indítás után több teljes ciklus lefutását követően kerül
sor. A képzés kezdeti szakaszában a szak- és szakirány-felelősök kezdeményezésére „finomhangolások”
történhetnek, a teljes képzési ciklust követően pedig a tapasztalatok alapján és a korszerűsítési igények
figyelembevételével kerül sor a képzési programok módosítására. Az egyetemi ütemezéshez illeszkedően
2013-ban megtörtént a tantárgyi programok felülvizsgálata, továbbá általános matematikai, logikai és
figuratív probléma-megoldási, illetve szakmai ismeretekhez kapcsolódó kompetenciamérések zajlottak le.
A hallgatói felmérések eredményei visszacsatoltak, a kar a kurzusértékelések és a kompetencia- mérések
eredményeit a szakfejlesztések során figyelembe veszik. Folyamatosan napirenden tartják a szakok
összehangolását, a kapcsolódási pontok által az oktatási hatékonyság növelését.
A képzések szakmai gyakorlatot biztosító helyszíneivel a kar folyamatos, élő kapcsolatot tart. A munkaerőpiaci visszajelzések szerint a kari képzések erősségei a szakmai szemlélet és gondolkodásmód, valamint
az erős elméleti alapok; gyengeségei a kevés szakmai gyakorlat és az idegen nyelvismeret alacsony szintje.
A szakok közelmúltban történt felülvizsgálatának eredményeként a kar minden működő szakját a munkaerőpiaci igényekhez illeszkedőnek, fenntartandónak minősítette.
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3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A kar honlapján hozzáférhető a Hallgatói Követelményrendszer karra vonatkozó melléklete. A tárgyak
félévközi és félévvégi követelményeit a tárgy előadója a félév első előadásán részletesen ismerteti. A
követelmények a tantárgyi programokban, szakonkénti bontásban elérhetők a kari honlapon is. A hallgatói
terhelések kiegyensúlyozottsága érdekében a HÖK is közreműködik a félévközi számonkérések
ütemezésének összeállításában. A konszenzusos ütemtervről a hallgatók erről Neptun üzenetben
értesülnek. A méltányossági eljárások megfelelően szabályozottak,

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók aránya a karon 90% feletti, az oktatók 54%-a vezető oktató,
a minősítettek aránya 60%. A kar korfája nem mutat ideális eloszlást. Biztató a 31-40 éves korosztály
aránya, igen alacsony viszont a 41-55 éves korosztály létszáma. Az oktatói kutatói létszám egyharmada,
50 fő 55 év feletti. A kar a kedvezőbb oktatói-kutatói korfa kialakítására számos intézkedést tett. A
problémák ismeretében a következő 15 évre oktatói-kutatói életpálya modellt dolgoztak ki, amelynek része
a doktorandusz hallgatók oktatói-kutatói életpályán való indulásának segítése is. Hasznosnak ígérkezik a
végzős doktoranduszok 6+6 havi megbízási szerződéses foglalkoztatása is. Az oktatók óraterhelésének
mérésére komplex szempontrendszert alakítottak ki, amely az egyes tevékenységekhez rendelt
szorzófaktorokkal képletszerűen alkalmazható.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar a képzéshez szükséges előadó- és tantermeken felül esetenként a legkorszerűbb laboratóriumi és
műhelykapacitással is rendelkezik. A több mint negyven kari laboratórium listája és felszereltsége a kari
honlapon elérhető. A hallgatói visszajelzések az oktatás infrastrukturális ellátottságát megfelelőnek tartják.
A könyvtári szolgáltatásokat a Központi Könyvtáron kívül a szervezeti egységek tematikusan összeállított
saját könyvtárai is biztosítják, továbbá az on-line szolgáltatások száma is növekszik. A gyorsan fejlődő
területeken a szakmai tárgyakhoz elektronikus jegyzetek készülnek.

3.6. A kar belső információs rendszere
A karra és az oktatásra vonatkozó információkat a kar a honlapján folyamatosan megjeleníti, frissíti. A kari
képzések oktatási programjai a kari honlapon naprakészen, hiánytalanul megtalálhatók. A változások
átvezetése a kapcsolódó kari tanácsi határozatot követően rendszeresen megtörténik. A kar szűkebb
nyilvánosságának (oktatóknak, munkatársaknak) szóló információk jelszóval védetten érhetők el.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A nyilvános információk fontos megjelenési helye a kari honlap. A közvélemény tájékoztatását a kar több
szinten, a tájékoztatni kívánt célcsoportok érdeklődési területéhez illeszkedően tervezi. A felvételi,
beiskolázási információk elsősorban a középiskolásokra és szüleikre fókuszál. A kar bekapcsolódik az
egyetemi Nyílt Nap rendezvényeibe, A beiskolázási tevékenységhez sorolhatók a matematikából, fizikából
és informatikából szervezett ingyenes felkészítő tanfolyamok is. A kar képzéseinek főbb jellemzőit
összefoglaló nyomtatott „hívogatót” széles körben terjesztik, számos, a kart népszerűsítő rendezvényt is
szerveznek. Az elért tudományos eredmények láthatóvá tétele a nyilvánosság egy másik rétegének
tájékoztatását szolgálja (pl. egy-egy szűkebb szakterület tudományos konferenciái, projektjeik internetes
felületén a kar tudományos és innovációs teljesítményének, eredményeinek bemutatatása).

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. A beiskolázás javítása érdekében elemezni szükséges, hogy az oktatói kapacitás függvényében
bővíthető-e az informatikai és villamosmérnöki képzések kínálata, esetleg idegen nyelvű képzés
indításával.
2. Az oktatói utánpótlás bővítésében fontos szempont a kari korfa kedvezőbbé tétele.
3. Javasolt a lemorzsolódás okainak elemzése és stratégiai terv kidolgozása a lemorzsolódás
csökkentésére.
4. A szellemi tulajdon-kezeléshez ösztönző stratégia kidolgozása szükséges.
5. Keressenek megoldásokat az ipari megbízási munkák és a technológia- és tudástranszfer
hatékonyabbá tételére.
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MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A

Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karát a MAB egyetemi karként
akkreditálja29. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen30 (ténylegesen 1), tudományterületen31, több, a képzési programban
rögzített szakmailag összetartozó képzés32, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
40 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(45 főből 38 fő: 84,4%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 380/35, azaz
10,86 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három, összesen 9 fő az
egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekre
tekintettel, megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
30 A vonatkozó képzési terület: műszaki.
31 A vonatkozó tudományterület: műszaki tudományok.
32 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
29
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar, a kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A jelenlegi kari struktúra 5 intézetből, azokon belül nem önálló szervezeti egységekként működő, kis
létszámú tanszékekből épül fel. A karon továbbá 8 kihelyezett tanszéki, ill. laboratóriumi bázis működik,
amelyek jelentősen erősítik a kar oktatási és kutatási potenciálját (integrált hallgatói feladatok,
szakdolgozatok, gyakorlati és labor órák a kihelyezett tanszékeken stb.).
A Műszaki Anyagtudományi Kar dokumentumai az érvényes előírásoknak megfelelően a
küldetésnyilatkozatot, a kar szabályzatait, stratégiáját foglalják magukba. Mindezek a kar honlapján is
megtalálhatók. A kari vezetés munkájáról az oktatók és a hallgatók is elismerően szóltak. A MAK
eredményesen együttműködik a régión belüli és kívüli cégekkel. Az e kapcsolatok révén elnyert nagy
összegű pályázatok és ipari megbízási munkák kedvezően hatnak a kar működésére, emellett a vállalkozási
tevékenység növelésével az oktatási kapcsolataik bővítésére is lehetőség van. A kart az utóbbi években
elsősorban a csökkenő hallgatói létszám és az ehhez kapcsolódó csökkenő finanszírozás érintette
hátrányosan.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis reális képet mutat be a karról. A külső korlátok között említik, hogy az Északmagyarországi régió gazdasági nehézségei nem teszik vonzóvá a fiatalok között a mérnöki hivatást. Ezt
tovább súlyosbítja a demográfiai helyzet alakulása és a műszaki képzés alacsony társadalmi presztízse. A
MAK erősségei az előző generációk által felhalmozott szakmai tudás, a nemzetközi szinten elismert
tudományos teljesítmény, a kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer. Lehetőségeket – amelyek között
megoldásokat is felsorolnak – jelent a kar számára az országban elsőként alapított anyagmérnöki képzés
további erősítése, a régióba települő újabb cégekkel való együttműködés, emellett az ipari igényként is
felmerült idegen nyelvű képzések indítása. A kart fenyegető külső veszély a felsőoktatás
alulfinanszírozottsága és a nem megfelelő hallgatói jelentkezési arány.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
Az alapképzést egy alapszak (anyagmérnök), a mesterképzést két mesterszak (anyagmérnök, kohómérnök)
képviseli, ezen túlmenően a kar részt vesz a mérnöktanár (anyagmérnök) szak gondozásában is. Az
oktatásban jelentős képzési feladatokat látnak el a kihelyezett tanszékek. A hallgatói létszámadatok az
utóbbi öt évben az elsőéves alapszakos hallgatók számának csökkenését mutatják. A lemorzsolódás több
mint 50%-ra becsülhető a teljes idejű alapképzésben. A záróvizsgát tett hallgatók közel 50% a kap
oklevelet a vizsga évében. A mesterszakos hallgatók között a lemorzsolódás lényegesen kisebb. A
mesterképzésben jelentős a részidejű hallgatók aránya.
A Műszaki Anyagtudományi Karon jellemzően magas színvonalú a tudományos diákköri munka. A
hallgatók jelentős arányban, évente 30-40 dolgozattal vesznek részt a kari, majd pedig az OTDK különböző
szekcióiban.
A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában évente 5-6 hallgató kap állami
ösztöndíjat, és évente közel ugyanennyi hallgató szerez fokozatot, ami több év átlagában 39%-os
eredményességet jelent. A doktoranduszok szakmai beszámoltatási rendszere, illetve a munkájuk
folyamatos értékelési rendszere jól működik. Az utóbbi 4-5 évben az elnyert pályázatoknak köszönhetően
a doktoranduszok jelentős támogatást kaptak konferencia-részvételre, ezen túlmenően az eredményeik
tudományos kiadványokban történő megjelentetését finanszírozással is segítik.
A végzettek elhelyezkedése problémamentes, a mérnökök szinte azonnal el tudnak helyezkedni, mivel a
MAK szakjainak képzési spektruma kb. 1000-1500 vállalat profiljához kapcsolódik. Az elhelyezkedést a
kihelyezett tanszékek is segítik.
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2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A Műszaki Anyagtudományi Kar ipari megbízási feladatai évről évre biztosították a kar kutatási
tevékenységéhez szükséges forrásokat, a labor műszerállomány fejlesztése főként a TÁMOP pályázatok
segítségével valósulhatott meg. A kutatási eredményeknek köszönhetően a tudományos publikációk, a
független idézetek és kisebb mértékben a szabadalmak száma is jól érzékelhetően nőtt. Az innovációs
járulék terhére végzett kutatások 2012-től jelentősen csökkentek; azóta a kar a tudományos-kutatási
források bővítéséhez nagyobb hangsúlyt fordít a hazai és nemzetközi pályázatokban való részvételre.

2.3. Gazdálkodás
A kari gazdálkodás keretszámai az állami támogatás, az óraterhelés, a tudományos teljesítmény, az oktatói
minősítés, a szakterület stb. alapján kerülnek meghatározásra. Ehhez járulnak hozzá az ipari megbízási
munkák bevételei, korábban az innovációs járulék terhére végzett kutatások bevételei és a szakképzési
hozzájárulás. 2012-től a külső forrásokból származó bevételeket az egyetem 80%-os elvonással terhelte
meg. A vázoltak alapján az elmúlt években a kari bevételek növelése jelentős feladatokat rótt a tanszékek
oktatóira, miközben a pályázati tevékenység jól érzékelhető eredményeket hozott.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A Műszaki Anyagtudományi Karon a minőségbiztosítási tevékenységet a Minőségügyi Bizottság irányítja,
a fejlesztések a Minőségfejlesztési terv alapján folynak. A kar a minőségügyi célkitűzéseinek a prioritásait
az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés, valamint az oktatói, hallgatói, munkatársi, illetve a
társadalmi hatásvizsgálati felmérések eredményeiből fogalmazza meg.
A MAK fontosnak tartja, hogy az oktatás minőségmérésén túl a minőség ismerete a képzésben átadott
tudásnak, a hallgatói felkészítésnek is része legyen. Közel két évtizede oktatnak minőséggel kapcsolatos
tárgyakat, amelyek szakmai hátterét a Minőségügyi Intézeti Tanszék biztosítja.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A kari képzési programok értékelésére az egyetem minőségbiztosítási rendszerének kérdőíves
lekérdezésével kerül sor, amit kiegészítettek a kar partneri kapcsolatrendszerének visszajelzései, a
gyakorlóhelyek, kihelyezett tanszékek és laborok értékelő véleményei. A válaszokat a hallgatók
bevonásával a Kari Tanács ülésein értékelik. A tantervfejlesztések az Oktatási és Kreditbefogadási
Bizottság és egyéb szakmai bizottságok együttműködésével folynak. A karon megtörtént a kurzusok
értékelése, a kritikus tantárgyak azonosítása, valamint a közelmúltban a képzési struktúra
hatékonyságnövelő átdolgozása. Bevezetésre kerültek a projekt szemléletű (minél több önálló hallgatói
munkát feltételező) tantárgyak. Az átalakítást részben az motiválta, hogy a doktori iskola számára a
mesterképzések hallgatói körében minél jobb merítési bázist teremtsenek. A MAK képzéseinek angol
nyelvű programjait az utóbbi hónapokban alakították ki és fogadták el.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények értékelésének módozatait, a lebonyolítás körülményeivel szemben támasztott
követelményeket, a jogorvoslati lehetőségeket és feladatokat a Miskolci Egyetem Szervezeti és működési
szabályzata III. kötet Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat fejezete
részletesen szabályozza (www.uni-miskolc.hu/Dokumentumok/Szabályzatok). Az egyetemi szabályzathoz
kapcsolódik a kari sajátosságokat kifejező kari melléklet.
A számonkérések szakmai-tartalmi kérdéseinek összeállítását, a lebonyolítás rendjét a tantárgyért felelős
oktató felügyeli.
A teljesítményértékelési rendszer kapcsán felülvizsgálták a tematikákat az egyetemi eljárásokkal
összhangban. A tematikák átdolgozása a tervezett határidőre megvalósult.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A kar jelenlegi oktatói létszáma 40 fő, ez a létszám az akkreditációs feltételek minimumát teljesíti. A
minősítettségi arány jó, 84,4%; az oktatók korösszetételének javítására tett intézkedések is eredményesek
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voltak. Az oktatói/kutatói korfa szerint a létszám meghatározó részét a 45 év alatti korosztály teszi ki, ezen
belül a 30-39 év közötti korosztály aránya a legnagyobb.
A MAK az oktatói/kutatói munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak értékelését az egyetemi szabályzat
előírásai szerint végzi. A 2007-2013 közötti időszakban összesen 26 minősítő és 32 értékelő eljárás
lefolytatására került sor. Mérik az oktatói óraterheléseket, a munkatársi elégedettséget. A munkatársi
elégedettségmérés pozitívan értékeli a munkahely kialakítását (4,1), a tisztességes bánásmód elvének
betartását (4,2), kevésbé kedvezően az egyéni és szervezeti teljesítmény összhangját megteremtő
motivációs rendszert (3,0).

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar rendelkezik több, az oktatáshoz szükséges tanteremmel, az oktatásba bevont laboratóriumokkal. A
berendezéspark sokszínű: az egyszerűbb, a méréseket és a folyamatokat, a kiértékelés és mérés lépéseit
részleteiben bemutató régebbi berendezések mellett számítógép-vezérelt eszközök is rendelkezésre állnak.
Az oktatási infrastruktúra része a kar partneri kapcsolatán keresztül rendelkezésre álló laboratóriumi háttér
is. A kar informatikai ellátottsága jó, a teljes hallgatói létszámra (508 fő) több mint 200, szélessávú
internetkapcsolattal rendelkező számítógép jut. A kar saját WIFI hálózatán keresztül a hallgatók személyes
mobileszközeiken keresztül is kapcsolódhatnak az internetre. A Verő József Műszaki Anyagtudományi
Szakkönyvtárban a hallgatók több mint 12 000 kötetnyi könyv közül választhatják ki a számukra hasznos
információt tartalmazókat, ezen felül több mint 11 000 kötethez digitális formátumban is hozzáférhetnek.

3.6. A kar belső információs rendszere
A belső információs rendszer fontos elemei a képzésfejlesztési tevékenység, valamint a DPR adatok
értékelése. Rendszeresen folytatnak bejövő, közbülső és kimenő motivációs vizsgálatokat is, a vizsgálatok
eredményeit a Kari Tanács ülésein elemezik.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar honlapja a nyilvánosság számára nyújtott információk elsődleges forrása, de a kar jelentős
erőfeszítéseket és forrásokat áldoz a helyi és az országos nyomtatott és elektronikus médiában történő
megjelenésre is. Ezeken túl a tájékoztatásának számos színtere van: pl. a Kutatók éjszakája, az egyetemi
Nyílt napok, vagy a 2014-ben először megrendezésre kerülő Lányok napja programsorozat.
A kar beiskolázási tevékenységét a kari Beiskolázási Bizottság szervezi, középiskolák felkeresésére,
előadások tartására kerül sor. A középiskolás tehetséggondozás keretében a kar az érintett diákoknak
meghirdetett országos hatókörű versenyek megrendezésében, lebonyolításában működik közre.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Javasolt a beiskolázás javítása az anyagmérnök-képzés népszerűsítésével.
2. A képzési struktúra bővítése javasolt idegen nyelvű képzések indításával, az oktatói kapacitás
függvényében.
3. Szükséges a kari gazdálkodás (pl. az ipari megbízásos munkák elszámolási rendszerének)
átgondolása.
4. A technológiai- és tudástranszfer hatékonyságának fejlesztése, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos
kérdések eredményesebb kezelése szükséges.
5. Feltétlenül fejleszteni kell az ipari vállalkozási tevékenységet.
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MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I.

Akkreditációs minősítés
A

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karát a MAB egyetemi karként akkreditálja33.
A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen34 (ténylegesen 2), tudományterületen35 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés36, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
43 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(54 főből 41 fő: 75,9 %), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt, összesen 736/37, azaz
19,89 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három, összesen 9 fő az
egyetem doktori iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint
kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek igénybevételével)
és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételekre
tekintettel, megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
34 A vonatkozó képzési területek: műszaki; természettudomány.
35 A vonatkozó tudományterület: természettudományok.
36 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
33
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az önértékelés és a kari vezetőkkel való beszélgetés alapján az MFK a Miskolci Egyetem komoly szakmai
potenciállal rendelkező kara, amelynek lehetősége van arra, hogy a következő években nemzetközi szinten
is elismert szakmai központtá váljon az alkalmazott mérnöki és földtudományok területén.
A kar a legutóbbi akkreditációs jelentésben megfogalmazott ajánlásokat szem előtt tartotta. Jelentős
merőfeszítéseket tettek az oktatói korfa javítására, bár az állami támogatások folyamatos szűkülése ellene
hatott ezeknek a törekvéseknek. A kar 2012-ben hat fiatal oktatónak írt ki docensi, illetve tudományos
főmunkatársi állást. Ezzel az oktatói kar átlagos életkora csökkent, de az oktatói létszám több mint negyede
60 évnél idősebb. Ebből fakadóan a közszférára vonatkozó nyugdíjpolitikai elvek és azokhoz kapcsolódó
jogszabályok kritikus helyzetet teremthetnek a karon.
Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a pályázati és a K+F bevételek, elsősorban két TÁMOP pályázat
terhére alkalmazott fiatal munkatársak száma. Ez távlatilag megteremtheti az oktatói utánpótlás és fiatalítás
lehetőségét. Előrelépés történt a doktori képzés színvonalának és eredményességének növelésében, aminek
szintén kiemelt jelentősége van az oktatói gárda utánpótlásának biztosításában. A kutatási lehetőségek
bővülésével és ennek következtében a kutatási teljesítmény erősödésével a kar több oktatója is habilitálhat
a közeljövőben, többen esélyesek az MTA doktora cím megszerzésére is.
Folyamatosan fejlesztették az oktatási infrastruktúrát, létrehoztak egy integrált földtudományi
laboratóriumi központot, ami egyfelől biztosítja a színvonalas gyakorlati képzés hátterét, másfelől
nemzetközi szinten is elismert kutatási és fejlesztési tevékenységet tesz lehetővé. Ezeknek a fejlesztéseknek
a lehetőségét többek között egy TIOP pályázat és – 2013-ig – a szakképzési hozzájárulás felhasználása
teremtette meg. Ez utóbbi támogatási forma megszűnésének a kar az egyik nagy vesztese. Az erős
laboratóriumi háttér lehetővé tette, hogy a kar elnyerjen két nagy TÁMOP kutatási pályázatot. Emellett a
kar jelentős aktivitást mutatott az egyetemi jegyzetek, oktatási anyagok modernizálásában és fejlesztésében
is, amihez szintén sikerült komoly pályázati támogatást elnyerni.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A kar működésének feltételeit az egyetemi szabályzatok és a kar alapdokumentumai rögzítik. A kari
elképzelések jól illeszkednek az egyetemi stratégiához. Az elmúlt években részben az új feladatok, részben
pedig a külső körülmények által diktált kényszerek miatt jelentős szervezeti változások történtek a karon.
Megindult az oktatási-kutatási struktúrák összevonása, központi laboratóriumok jöttek létre. Ennek a
folyamatnak egyik fontos eleme volt az intézetesítés, a tanszékek nagyobb egységekbe történő szervezése.
Ezzel az oktatással, kutatással, szakmai feladatokkal és gazdálkodással kapcsolatos felelősség az
intézetekhez került. Emellett – elsősorban a hagyományok okán – megmaradtak a nem önálló jogi
helyzetben lévő tanszékek is. Feladataikat és oktatási profiljukat tekintve ezeknek a tanszékeknek a
működése meglehetősen szűk szakterületekre korlátozódik. Remélhetőleg hosszabb távon meglétük nem
válik a koherens intézeti szemlélet kialakulásának gátjává.
A kar aktív az egyetemen belüli együttműködésekben, egyezteti kutatási és fejlesztési programjait a
Miskolci Egyetemen működő MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoporttal. A munkatársaik
aktívan részt vesznek a hazai szakmai szervezetek munkájában, nemzetközi kapcsolataik kiterjedtek. A kar
gyakorlatközeli képzési és kutatási profilja együttműködési lehetőségeket biztosít a gazdasági élet
szereplőivel, illetve nagyobb cégekkel. Tudatosan törekszenek az ebből fakadó előnyök kihasználására.
A távlati kari elképzelések között hangsúlyosan jelenik meg a hatékonyság növelése, a bevételszerzés
lehetőségeinek jobb kihasználása. Tervezik az oktatási programok felülvizsgálatát és szükség szerint a
tantárgyi struktúra és az ahhoz kapcsolódó kreditrendszer átalakítását, valamint a szakirányok számának
csökkentését. Hangsúlyosan jelenik meg az angol nyelvű képzések bővítésének terve. Hasonló alapállásból
kívánják megvizsgálni új képzési programok indításának racionalitását is. Alapjában véve a kar az oktatási
profilját úgy kívánja bővíteni, hogy annak szakmai megalapozottságát a kutatási háttér biztosítsa. Az
elképzelések részben azon alapulnak, hogy a közeljövőben ismét beindulnak az országos bányászati
fejlesztési programok.
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Részben a korábbi tapasztalatok felhasználásával határozott stratégiai elképzelések vannak a kutatási és
tudományos tevékenység fejlesztésére vonatkozóan is. A karnak tradicionálisan jó kapcsolata van a MOL
csoporttal, amit többek között egy MOL tanszék létrehozása is igazol. A külső kapcsolatrendszerén
keresztül a kar képes lehet bevételes tevékenységének növelésére. A forrásteremtés másik bázisát a
tudományos pályázatokban való részvétel jelentheti. A jelenlegi két nagy TÁMOP pályázat tapasztalatait
felhasználva újabb pályázatokat kíván benyújtani a kar, illetve konzorciumi partnerként várhatóan részt
vesznek 12 Horizon 2020-as pályázatban, amelyekről a döntés a közeljövőben születik meg.
A kari C-SWOT analízis
A kari C-SWOT analízis reálisan értékeli a kar helyzetét, és reális következtetésekre vezet. Az egyetem
egészét érintő kérdéseken túl a kar vonatkozásában specifikusan jelenik meg a hazai ásványvagyonnal és
a természeti erőforrásokkal kapcsolatos kormányzati elképzelések kérdése. A kar szakmai profilja
szorosan kötődik ezekhez a területekhez, és a világos ágazatpolitikai stratégia hiánya komoly korlátokat
jelent a kari elképzelések és cselekvési programok kialakításában. Ugyanakkor a bányászati fejlesztések
esetleges beindulása komoly lehetőséget teremt a kar szakmai potenciáljának kihasználására. A kari
tapasztalatok pályázati ügyekben, angol nyelvű képzésekben és szakmai együttműködésekben
mindenképpen az erősségekhez tartoznak, azonban a humán erőforrással kapcsolatos problémák (oktatói
létszám, korfa, a gazdasági szféra részéről érkező agyelszívás) korlátozzák e tapasztalatok hasznosulását.
Mindezeket a kar vezetése realizálta, és ezen adottságokat felmérve próbálja a következő évek cselekvési
programját kialakítani.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
A kar a műszaki és a természettudományi képzési területeken oktat, többnyire speciális képzést nyújtó
szakokon. Számos munkahelyen a jogszabályok a karon megszerezhető végzettséget írják elő az állás
betöltéséhez, ami növeli a karon folyó képzések munkaerő-piaci értékét. A kar által oktatott 3 alap- és 8
mesterszak közül egy alap- és 6 mesterszakon az országban csak a karon folyik képzés. A kar tudatosan
törekszik arra, hogy erősítse szakjai egyedi jellegét. A karon viszonylag korlátozottan folyik szakirányú
továbbképzés. Az olajmérnöki területen a képzés hátterét az olajipari cégek részéről érkező érdeklődés
biztosítja. Ezekben a képzésekben a hallgatói előrehaladás jó, a lemorzsolódás kicsi.
A kar beiskolázási tevékenységének sikerességét jelzi, hogy az általános tendenciákkal ellentétben az
utóbbi években sikerült a felvett hallgatói létszámot stabilizálni. A korábban indult évfolyamokhoz képest
az alapszakokon a lemorzsolódás az évek során csökkent, ugyanakkor általános tapasztalat, hogy a
hallgatói előrehaladás lassú, a mintatantervekhez képest jelentős a csúszás. A leggyengébb tanulmányi
teljesítmény a 3. és 4. félévben jelentkezik, aminek összetett okai vannak. A középiskolában megszerzett
természettudományos képzettség gyenge, sok hallgatónak problémát okoz a hiányzó ismeretek pótlása. A
problémák feltárásához a tapasztalatok összegzésére és átfogó elemzésére van szükség.
Mesterképzési tapasztalatok egyelőre korlátozottan állnak rendelkezésre, megállapítható azonban, hogy a
mesterszakokra bekerülő hallgatók teljesítménye és előrehaladása lényegesen jobb, mint az alapszakokon.
A hallgatók ekkorra már pótolják a középiskolai hiányosságaikat, és a motivációjuk is sokkal jobb. A
tanulmányi eredmények alapján a diplomamunka teljesítésével viszont vannak gondok.
A legtehetségesebb hallgatók bekapcsolódnak a TDK munkába. A kétciklusú képzésre történő átálláskor
volt némi visszaesés ebben a tevékenységben, ami vélhetően az új helyzetre való felkészületlenségre
vezethető vissza. Az utóbbi évek teljesítményei már összemérhetők a korábbi évek eredményeivel. Erős
kari törekvések vannak a TDK tevékenység erősítésére, az OTDK-hoz jobban illeszkedő helyi gyakorlat
megteremtésére. Emellett komoly erőfeszítéseket tesznek a hallgatói mobilitás erősítésére.
A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola fontos szerepet játszik a kar tudományos
tevékenységében. A doktori iskolában a törzstagok számát az utóbbi időszakban sikerült növelni. A
korábbi éveket is figyelembe véve a doktori képzéssel kapcsolatos kép ellentmondásos. Korábban a
minőségi hallgatói kiválasztással voltak gondok. Részben ez lehet az oka annak, hogy a fokozatot szerzők
száma kicsi, az ipar elszívó hatása is jelentős. Az utóbbi években a követelményszint emelése mellett
intézkedések történtek a hallgatók motiválására, a kutatómunka és a doktori értekezések megírásának
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segítésére. Ehhez komoly lehetőségeket biztosított egy TÁMOP program keretén belül megvalósuló
tehetséggondozási program, ami megteremtette a feltételeket a képzési idő meghosszabbítására. Ezek a
hatások az utóbbi időszakban tükröződnek a doktori cselekmények számának növekedésében.
A karon végzettek elhelyezkedési statisztikái elsősorban a 2008-2011 között diplomázottakat illetően
érhetők el, ez inkább a hagyományos képzésben résztvevők helyzetét jellemzi. A régió közismerten gyenge
gazdasági helyzete miatt az elhelyezkedési esélyek eleve rosszabbak az országos helyzethez viszonyítva.
A végzettek 60-65%-a egy éven belül talál végzettségének megfelelő állást, további 17% pedig más jellegű
munkakörben helyezkedik el. Hosszabb távon az adatok nagyjából az országos diplomás elhelyezkedési
statisztikák adatainak felelnek meg.
2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A kar hagyományosan intenzív szakmai kapcsolatokat ápol számos hazai és külföldi kutatóhellyel.
Komoly várakozásokat fogalmaznak meg a 2020-as pályázatokkal kapcsolatban. Ezek esélyeinek
növelésére tudatosan bővítik nemzetközi kapcsolatrendszerüket és erősítik a kapcsolataikat a
vállalkozásokkal. A kar oktatói jelentős publikációs tevékenységet folytatnak, az utóbbi években nőtt a
rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent közlemények száma. A publikációs teljesítmény javulásában
meghatározóak a sikeres tudományos (TÁMOP, OTKA, FP5 stb.) pályázatok.
2.3. Gazdálkodás
A kar gazdálkodási kereteit a Miskolci Egyetem centralizált gazdálkodási rendszere határozza meg. A
szakképzési hozzájárulás és az innovációs járulék elvesztésével a kar komoly veszteségeket szenvedett az
utóbbi években. Ehhez társult a bevételes tevékenységeket sújtó jelentős központi elvonás, ami
gyakorlatilag ellehetetlenítette a K+F+I tevékenységet. Az utóbbi két évben az ebből származó bevételek
jelentős mértékben csökkentek. A kar működése a már említett jelentős pályázati tevékenységből volt
biztosítható. Az új egyetemi vezetés által deklarált decentralizáltabb gazdálkodás rendszer pozitív hatással
járhat a kar gazdálkodására. A kar hosszú távú működése azonban csak akkor biztosítható, ha az állami
támogatáson túl az egyéb bevételek szintjét fenn tudják tartani. A bevételes tevékenységet ösztönző
gazdálkodási rend kidolgozására van szükség, ami döntően egyetemi kompetencia.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A Műszaki Földtudományi Kar megfogalmazta minőségpolitikáját, küldetésnyilatkozatát. A karon
Minőségbiztosítási Bizottság működik. Az oktatás minőségének vizsgálata döntően a Minőségbiztosítási
Iroda által kezdeményezett felméréseken keresztül történik. A kar évente készít Minőségfejlesztési tervet,
amelynek végrehajtása minőségfejlesztési programokon keresztül valósul meg.
A vezetés és a kari stratégia alkalmazotti megítélése 2007-2013 között jelentősen romlott, 70,1%-ról
44,6%-ra. A jelentős romlás okaként az önértékelés a külső, az egyetem egészét érintő problémákat jelöli
meg. A problémakör másik eleme, hogy a karon futó nagy projektek irányító szervezete és a kar formális
vezetése elkülönült, az önértékelés megfogalmazása szerint egyfajta „kettős vezetés” alakult ki. A kar
vezetése a projektszervezetek és a vezetés szorosabb együttműködésével a problémát megoldhatónak ítéli.

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok értékelésére a hallgatói visszajelzések (un. kritikus tárgyak, DPR elemzések, kimenő
motivációs elemzések stb.) figyelembe vételével került sor. A nehezen teljesíthető tárgyak körét Neptun
szűréssel határozták meg. Az egyetemi elvárásokkal összhangban az elmúlt évben elvégezték a tantárgyi
audit programot. Összesen 619 tantárgy felülvizsgálatára került sor, a követelményeknek nem megfelelő
tematikák száma 382 db volt (62%). A javítások elvégzésére a kar intézkedéseket hozott, a végrehajtás
ütemezését a Kari Tanács hagyta jóvá. Hallgatói kompetencia mérés keretében a kar öt témakörben végzett
felmérést: csoportmunkára való alkalmasság, gazdasági-vállalkozási kérdésekben való jártasság,
szakterületi jog, társadalmi kérdésekben való jártasság, környezettel szembeni érzékenység. A felmérésben
alap- és mesterszakos hallgatók is részt vettek. Az önértékelés összegző megállapítása szerint a hallgatók
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jó eredménnyel zárták a feladatokat. Elsősorban azok a kompetenciák bizonyultak erősnek, melyek
kapcsolódtak az adott szak profiljához.
Az igényeknek és a kar adottságainak figyelembe vételével megtörtént tantervek felülvizsgálata.
Előremutatók az alapszakos tantervekben szükséges változtatásokra vonatkozó elképzelés. Néhány
mesterszak esetében megszüntették a szakirányokat, és egységesítették a képzést. A kari önértékelésben
problémaként észrevételezik, hogy a tantervi program merevsége nem teszi lehetővé a képzések
keresztféléves indítását.
A kar fontosnak tartja további idegen nyelvű képzési programok indítását, jelenleg az angol nyelvű
olajmérnök képzésen a magyar hallgatók mellett 6 kurd és 9 kazah hallgató tanul. A MOL NyRT-vel kötött
támogatási megállapodás keretében kidolgozás alatt áll egy új mesterképzési szak létesítése. Ez évtől a kar
a FEMP program keretében európai hatókörű mesterképzési programban vesz részt, ahol terveik szerint 45
kreditnyi szaktárgyat oktatnak angol nyelven.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények értékelésének módozatait, a lebonyolítás körülményeivel szemben támasztott
követelményeket, a jogorvoslati lehetőségeket és feladatokat a Miskolci Egyetem Szervezeti és működési
szabályzata III. kötet Hallgatói követelményrendszer III. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat fejezete
részletesen szabályozza (www.uni-miskolc.hu/Dokumentumok/Szabályzatok). Az egyetemi szabályzathoz
kapcsolódik a kari sajátosságokat kifejező kari melléklet.
A kar honlapján elérhetők a hallgatóknak szóló számonkérési, vizsgáztatási szabályok, információk.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A kar oktatóinak minősítettsége kiemelkedően jó. Az oktatói létszám a 2009-2013 időszak során
folyamatosan, 56 főről 2013-ra 43 főre csökkent. Ezáltal a karon az egyetemi tanárok (részarányuk jelenleg
22%) száma 3 fővel, a docensek (58%) száma 2 fővel csökkent. Az adjunktusok (7%) számában nem
történt változás, a tanársegédek (13%) száma a korábbi évhez képest 6 főre emelkedett. A kar által elnyert
TÁMOP pályázatoknak köszönhetően a kutatói létszám 2011-ben nagy arányban, a korábbi 4 főről 16 főre
emelkedett. A kar jól ki tudta használni a kutatói alkalmazásokkal kínálkozó lehetőséget a korfa javítására;
a kutatói állomány életkor szerint a 25-40 év közötti életkori sávban helyezkedik el, az oktatói állomány
mintegy egyharmada az 55 év feletti korosztály, harminc éves kor alatt mindössze 2 oktató van. Az oktatói
terhelések mérése a karon rendszeres, a kreditterheléseket nyilvántartják.
A munkatársi elégedettség felmérés sajátos ellentmondása, hogy 2007-2013 között a Munkatársi irányítás
mezőelem átlaga 63,1%-ról 51,2%-ra romlott, míg a Munkatársi elégedettség mutatói 63,4%-ról 66,1%ra változtak.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar a tanulástámogatás széles eszköztárával rendelkezik. A rendelkezésre álló kutatási infrastruktúra
egyedülálló, nemzetközi szinten is elismert, jól illeszkedik a kar hazai viszonylatban speciális szakmai
kompetenciáihoz. A kar részt vesz az egyetem mentori programjában, szociális és tanulmányi ügyekben
hallgatói támogatásokat nyújt. A kar hallgatói hozzáférhetnek az egyetem szociális, sportolási, rekreációs
szolgáltatásaihoz.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kar az egyetemi rendszerrel összhangban gyűjti azokat az információkat, melyek a hallgatói
előmenetellel, az elégedettség-méréssel kapcsolatosak (kurzusértékelések, motivációs vizsgálatok, DPR).
Ezek értékelésére, visszacsatolására rendszeresen sor kerül. A kar a FEMP programok keretében
megvalósuló oktatásról nemzetközi összehasonlítással is rendelkezik. Az EGEC képzésben a nemzetközi
hallgatókból álló csoport 10 éve évente két hónapot tölt a karon, ahol 15 kreditért négy tárgyat hallgat. E
tárgyakról az egyetemi minőségbiztosítási rendszerhez hasonlóan Evasys alapú rövid kurzusértékelés
készül minden évben, mely tartalmazza az egyetemi infrastruktúráról alkotott hallgatói véleményeket is.
Az EGEC-es hallgatói felmérések azt mutatják, hogy a programban végzett képzés nemzetközi szinten
versenyképes, jó színvonalú, a teljesítmény folyamatosan fejlődött. A MOL NyRT által finanszírozott
külföldi olajmérnök-hallgatók esetében féléves rendszerességgel szintén történik külső értékelés. A MOL
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HR munkatársai csoportos konzultációt folytatnak a hallgatókkal, ennek eredményéről a kar visszajelzést
kap, amit figyelembe vesznek a képzés során.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar honlapja informatív, jól kezelhető, a kar életéről folyamatos tájékoztatást ad, számos, a honlapján is
népszerűsített rendezvény kezdeményezője, szervezője. Az az egyetem ad otthont a sok érdeklődőt vonzó
Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválnak, amelynek a szervezésében a kar évről évre meghatározó szerepet
vállal.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Az oktatói korfa további javítása, az oktatói kar tehetséges fiatalokkal történő bővítése javasolt.
2. Törekedni kell a közelmúltban pályázati forrásokból elért szakmai eredmények megtartására, azok
fejlesztéséhez a források megteremtésére.
3. A képzési portfólió prioritásainak meghatározásához célszerű a lehetőségek folyamatos elemzése
és a megfelelő cselekvési program kidolgozása, módosítása.
4. Javasolt az unikális képzési programok erősítése.
5. Az angol nyelvű képzések ügyintézői hátterének kialakítása szükséges, összhangban az egyetem
központi intézkedéseivel (ld. az egyetem működésére vonatkozó javaslatokat is).
6. A saját bevételek növelésére ösztönző kari forrásmegosztás kialakítása szükséges.
7. Átgondolásra javasoljuk, hogy milyen módon segíthet a kar a záróvizsga letétele és a diploma
megszerzése közötti idő rövidítésében.
8. Megfontolandó, hogy a kar 43 főállású oktatójához indokolt-e 15 nem önálló intézeti tanszéket
működtetni.
9. Az alapszakos mintatanterv átdolgozása, a kritikus tárgyakkal kapcsolatos problémák tisztázása
javíthatja a képzés hatékonyságát. Vegyék fontolóra modulrendszerű tantervek fejlesztését
keresztfélév indítása érdekében.

50

ME-BBZI akkreditációs jelentés

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET ÉRTÉKELÉSE
A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 1997 óta része a Miskolci Egyetemnek. Az intézmény hallgatói,
oktatói és különböző összetételű együttesei nemcsak az egyetem, hanem Miskolc város és a régió
művészeti életének is aktív résztvevői, a ma már nemzetközi elismertséggel bíró Bartók +
Operafesztivál, a koncertélet és egyéb művészeti produkciók rendszeres közreműködői.
Az intézet szervezete, vezetése, a működést meghatározó dokumentumok megfelelnek a
jogszabályoknak és az egyetemi belső szabályzatoknak. Az oktatás négy tanszéken folyik, a tanszéki
struktúrát a tanulmányi és egyéb adminisztrációt végző Igazgatói Hivatal és a Könyvtár egészíti ki.
Alap- és tanári mesterképzés 2007 óta folyik az intézetben 2 alapszakon és 1 tanári mesterszakon. A
2013/14-es tanévtől elindult az osztatlan 10 féléves tanárképzés is, ami a tervek szerint fokozatosan
felváltja az osztott tanárképzést. Az intézet 2 szakirányú továbbképzési szakon is oktat. A képzési
szerkezetből hiányzik a mesterképzés, s ez a hiányosság szűkíti a hallgatók továbbtanulási lehetőségeit.
Hiányzik a művészeti menedzsment és a pályáztatási ismeretek oktatása is, amit elsősorban a
Gazdaságtudományi Karral való szorosabb együttműködés keretében lenne célszerű pótolni.
A képzés során az intézet együttműködik az egyetem más karaival, főként a tanárszakokon, a
bölcsészettudományi, a neveléstudományi ismeretek oktatásában. Az átoktatást nehezíti, hogy a
hallgatók az intézet és az egyetemi campus között kénytelenek ingázni, és a távolság, illetve az
óraütközések bonyolulttá teszik a tanórák, a gyakorlások megszervezését. A nyelvi kompetenciák
erősítését is szolgálják az ERASMUS kapcsolatok, amelyek – a művészeti képzésekre jellemző módon
– elsősorban személyhez kötődnek, az utazások nagyban függnek a külföldi fél fogadókészségétől.
Az intézetben folyó oktatási és művészeti tevékenység, a tehetséggondozás eredményes, a hallgatók és
az oktatók művészeti produkciói, versenyeredményei azt mutatják, hogy az oktatás magas színvonalú.
A diplomák kiadását esetenként, elsősorban a rövidebb képzési idejű szakokon akadályozza a
nyelvvizsga hiánya. Az oktatói korfa azonban – különösen a minősített oktatókat illetően – 50 év körül
csúcsosodik, ezért indokolt figyelmet fordítani a fiatalabb DLA minősítést szerző oktatói állomány
erősítésére.
Az intézet a felújított Zenepalotában a campuson kívül kapott helyet. A felújítás következtében sok
szempontból javult a hallgatók és a dolgozók elhelyezése, de a felújítás bizonyos szakszerűtlenségei és
a PPP konstrukcióból adódó többletkiadások megnehezítik a működést. A művészeti képzések
sajátossága a perszonális képzés, az alacsony hallgatói létszám, melyhez igen magas költségű,
minőségi infrastruktúra és nem oktatói segítő személyzet is szükséges. Az intézet gazdálkodása
igyekszik ellensúlyozni a PPP-ből adódó többletkiadásokat, valamint a művészeti képzésekre jellemző
állami alulfinanszírozást, de ezek a többletkiadások veszélyeztetik a szükséges fejlesztéseket. A
képzéshez elengedhetetlen hangszerek terén több hangszerből mielőbbi beszerzésre lenne szükség.
Egyöntetűen alapvetőként fogalmazták meg a minőségi zongorák, valamint a tervezett, de el nem
készült stúdió hiányát.
Az intézet – képzési sajátosságaiból fakadóan – az egyetem más karaival ellentétben nem tud
kapcsolódni a nagy egyetemi pályázatokhoz, ezért a pályázati eredményessége elmarad a többi kartól,
különösen a műszaki karoktól. Művészeti területen nincsenek olyan pályázati lehetőségek, amelyek az
intézet mint szervezeti egység pályázatát lehetővé tennék, az intézetnek külső források bevonására csak
a termek bérbeadásával van lehetősége.
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FÜGGELÉK
A Miskolci Egyetem által folytatott képzések
Állam- és Jogtudományi Kar
képzési területek: jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzések (BA):
igazságügyi igazgatási (N, L)
közigazgatás-szervező (N)
munka- és társadalombiztosítási igazgatási (N, L)
mesterképzés (MA):
jogász (N, L)
doktori képzés (PhD / DLA):
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (N, L)
szakirányú továbbképzések: (24)
adatvédelmi szaktanácsadó; adójogi szakjogász; általános és igazságügyi mediátor (közvetítő);
biztosítási szakjogász; bűnmegelőzési koordinátor; Európa jogi szakjogász; foglalkoztatási és
rehabilitációs jogi tanácsadó; fogyatékosságügyi tanácsadó, gazdasági büntetőjogi szakjogász;
gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó; igazságügyi szociális tanácsadó, ingatlanforgalmi
szakjogász; jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki,
természettudományi) szakember; jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő; jogi szakokleveles
környezetvédelmi szakember; jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember; kereskedelmi
szakjogász; közlekedési szakjogász; munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó; nemzeti és etnikai
kisebbségvédelmi tanácsadó; senior humánerőforrás tanácsadó; társadalombiztosítási
szaktanácsadó; társasági jogi és cégjogi szakjogász; tőkepiaci és bank szakjogász.
felsőoktatási szakképzés:
jogi
Bölcsészettudományi Kar
képzési területek: bölcsészettudomány, pedagógusképzés, társadalomtudomány
tudományterület: bölcsészettudományok
alapképzések (BA):
anglisztika (N, L)
germanisztika (N, L)
kulturális antropológia (N, L)
magyar (N, L)
pedagógia (N, L)
politológia (N, L)
szabad bölcsészet (N, L)
szociális munka (N, L)
szociológia (N, L)
történelem (N, L)
mesterképzések (MA):
filozófia (N, L)
fordító és tolmács (N, L)
kulturális antropológia (N, L)
magyar nyelv és irodalom (N, L)
politikatudomány (N, L)
szociológia (N, L)
történelem (N, L)
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tanári szakképzettségek (N, L):
angoltanár, ember és társadalom műveltségterületi tanár, etikatanár, földrajztanár, magyartanár,
mérnöktanár (anyagmérnök) (MAK-kal közösen), némettanár, történelemtanár
osztatlan tanárszakok (N, L):
angol nyelv és kultúra tanára
erkölcstan- és etikatanár
földrajztanár
magyartanár
német nyelv és kultúra tanára
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
doktori képzés (PhD / DLA):
Irodalomtudományi Doktori Iskola (N, L)
szakirányú továbbképzések:
kiadói szerkesztő; közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga; pedagógus szakvizsga; régészeti
kulturális örökség védelem és hasznosítás; szociális menedzser; társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító (angol/német/orosz)
felsőoktatási szakképzés:
szociális és ifjúsági munka
kifutó egyetemi képzések: filozófia, kulturális antropológia, magyar nyelv és irodalom, politológia,
szociológia, történelem
kifutó főiskolai képzések: angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom
kifutó felsőfokú szakképzés: gazdasági idegen nyelvű menedzser (angol/német), idegennyelvi
kommunikátor (német), titkárságvezető

Egészségügyi Kar
képzési terület: orvos- és egészségtudomány
alapképzések (BA / BSc):
ápolás és betegellátás -gyógytornász szakirány (N)
egészségügyi gondozás és prevenció -védőnő szakirány (N)
egészségügyi szervező (N, L)
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus-képalkotó diagnosztikai analitika
szakirány (N)
szakirányú továbbképzések:
gyermekrehabilitációs szakgyógytornász; ifjúság-egészségvédelmi védőnő; klinikai kutatási munkatárs
Gazdaságtudományi Kar
képzési terület: gazdaságtudományok
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzések (BA):
emberi erőforrások (N, L)
gazdálkodási és menedzsment (N, L)
kereskedelem és marketing (N, L)
nemzetközi gazdálkodás (N, L)
pénzügy és számvitel (N, L)
turizmus-vendéglátás (N, L)
mesterképzések (MA):
logisztikai menedzsment (N, L)
marketing (N, L)
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MBA (angol nyelven is, L)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (N, L)
regionális és környezeti gazdaságtan (N, L)
számvitel (N, L)
vállalkozásfejlesztés (N, L)
vezetés és szervezés (N, L)
doktori képzés (PhD):
Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (N, E, L)
szakirányú továbbképzések (6):
Európa tanulmányok; humánmenedzsment; jogász-közgazdász; gyógyszerész-közgazdász; orvosközgazdász; település és területfejlesztési menedzsment; mérnök-közgazdász
felsőoktatási szakképzések:
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
kifutó felsőfokú szakképzés:
informatikai statisztikus és gazdasági tervező, idegenforgalmi szakmenedzser
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
képzési területek: informatika, műszaki
tudományterület: műszaki tudományok
alapképzések (BSc):
energetikai mérnöki (N)
gazdaságinformatikus (N)
gépészmérnöki (N, L)
ipari termék- és formatervező mérnöki (N)
logisztikai mérnöki (N, L)
mechatronikai mérnöki (N)
mérnök informatikus (N)
műszaki menedzser (N)
programtervező informatikus (N)
villamosmérnöki (N, L)
mesterképzések (MSc):
energetikai mérnöki (N)
gépészmérnöki (N, L)
logisztikai mérnöki (N, L)
mechatronikai mérnöki (N)
mérnök informatikus (N)
villamosmérnöki (N, L)
doktori képzések (PhD):
Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
szakirányú továbbképzések:
beszerzési és elosztási logisztikai; hidraulika-pneumatika; logisztikai informatikai; logisztikai
rendszertervező; nemzetközi hegesztő
kifutó felsőfokú szakképzés: gépipari mérnökasszisztens
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Műszaki Anyagtudományi Kar
képzési terület: műszaki
tudományterület: műszaki tudományok
alapképzés (BSc):
anyagmérnök (N, L)
mesterképzések (MSc):
anyagmérnök (N, L)
kohómérnök (N, L)
tanári szakképzettség (L):
mérnöktanár (anyagmérnök) (BTK-val közösen)
doktori képzés (PhD):
Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (N, L)
kifutó felsőfokú szakképzés: energetikai mérnökasszisztens (N)
Műszaki Földtudományi Kar
képzési terület: műszaki, természettudomány
tudományterület: természettudományok
alapképzések (BSc):
földrajz (N)
környezetmérnöki (N)
műszaki földtudományi (N)
mesterképzések (MSc):
bánya- és geotechnikai mérnöki (L)
előkészítéstechnikai mérnöki (N)
földtudományi mérnöki (N)
geográfus (N)
hidrogeológus mérnöki (N)
környezetmérnöki (N)
olaj- és gázmérnöki (N)
olajmérnöki (angol nyelven) (N)
doktori képzés (PhD / DLA):
Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola (N, L)
szakirányú továbbképzések (6): olajmérnöki; mélyfúrási; geotermikus szakmérnöki; földgázszállítási
szakmérnöki; hidrogeológiai; hévízkészlet-gazdálkodási
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
képzési területek: művészet, pedagógusképzés
alapképzések (BA):
alkotóművészet és muzikológia (N, E)
előadóművészet (N, E)
mesterképzések (MA):
tanári szakképzettség (N, E): zenetanár
osztatlan tanárképzés (N, E): zenetanár (szakpárban)
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szakirányú továbbképzések (5):
alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak zeneismeret szakiránya; előadóművészet alapképzési
szak klasszikus furulya szakiránya; klasszikus gitár szakiránya; klasszikus szaxofon szakiránya;
klasszikus zongora szakiránya
************************
A látogató bizottság tagjai:
elnök: Fábián István DSc egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
tagok: Bodorkós László ny. egy. főtanácsos, Nyugat-magyarországi Egyetem - min.ügyi szakértő
Nagy Marianna PhD egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Váradi Károly DSc egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Balogh Péter hallgató, Óbudai Egyetem - HÖOK delegált
A látogatás MAB referense: Négyesi Judit
A látogatás időpontja: 2014. április 15-17.
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