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INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ

2001/7/VIII/1 sz. határozat

A Debreceni Egyetem közbülső
akkreditációs értékelése

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Feltétel nélkül akkreditálhatók az alábbi szakok:
Általános szociális munkás főiskolai alapképzés,
levelező, 8 félév
Lengyel nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés, nappali 10 félév
Művelődési (és felnőttképzési) menedzser szak
egyetemi  alapképzés, nappali, 10 félév
Olasz nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés, nappali 10  félév
Szociálpolitika szak egyetemi alapképzés,
nappali 10 félév

Feltételesen akkreditálhatók az alábbi szakok:

A feltételes akkreditáció indoka: javítható és
javítandó hiányosságok
Az akkreditáció érvényességének határideje: a
soron következő intézményi akkreditáció
időpontjáig

Művelődési (és felnőttképzési) menedzser szak
levelező  6 félév (Debrecen),
levelező 6 félév, székhelyen kívüli (Budapest)
Ógörög nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés, nappali 8 félév
Politológia szak egyetemi alapképzés, nappali 10
félév
Szociálpolitika szak „másoddiplomás képzés”,
levelező 6 félév
Szociológia szak egyetemi alapképzés, nappali10
félév, második alapképzés (egyetemi) levelező 8
félév

Nem akkreditálható szakok:

Angol nyelvtanár szak  főiskolai alapképzés,
nappali, 6 félév
Indoklás: Az angol nyelvtanár szakon a képzés
szünetel, jelenleg sem felvétel, sem oklevélkiadás

nincs. A szak az érvényes képesítési
követelmények figyelembe vételével, szakindítási
engedély kérelmezése útján legyen újraindítható.

Lengyel nyelv és irodalom szak második
alapképzés (egyetemi), nappali, legalább (!) 6
félév
Indokolás: A lengyel nyelv és irodalom szak
nappali tagozatos, „legalább” 6 félévesnek
mondott képzési formája nem tesz eleget a
hatályos Ftv. 85. § (3)-ban előírtaknak (egyetemi
szintű alapképzés legalább 8 féléves).

Magyar nyelvészet  B szak egyetemi alapképzés,
nappali, 8 félév
Indoklás: A szak működésének  engedélyezését
igazoló dokumentum hiányában nem tekinthető a
Magyar nyelvészet B szak engedélyezett szaknak.
A bölcsészettudományi szakok képesítési
követelményeit tartalmazó kormányrendelet-
tervezet a „Magyar nyelvészet B szak”
megnevezésű szakot nem, csak a 8 féléves
egyetemi szintű Alkalmazott-, ill. Általános
nyelvészet szak (mint társított szak) képesítési
követelményeit tartalmazza.

Német nyelvtanár szak főiskolai alapképzés,
nappali 6  félév
Indokolás: A bölcsészettudományi szakok
képesítési követelményeit tartalmazó
kormányrendelet nem tartalmazza a 6 féléves
főiskolai szintű nyelvtanár alapképzési szakot. A
Német nyelvtanár szak alapképzési szakként való
elismerésének hiányában  nem akkreditálható. (A
szak kifutóban van, az utolsó évfolyam III. éves, a
felvételt szüneteltetik.)

EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható:
Védőnő szak főiskolai alapképzés, székhelyen
kívül, nappali 8 félév. Képzés helye: Miskolc
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MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható:
Gazdasági agrármérnök szak egyetemi
alapképzés, nappali 10 félév

Feltételesen akkreditálható:
Vállalkozásgazdasági szak „szakosító
továbbképzés”, székhelyen kívüli levelező képzés.
Képzés helye: Budapest
Megjegyzés: A székhelyen kívüli „szakosító
továbbképzésként működő” szakot az eddigi
működésének alapján a plénum minőségi
szempontból elfogadhatónak tartotta. Szakirányú
továbbképzési szakként viszont csak akkor
akkreditálható, ha a szakirányú szak képesítési
követelményei elfogadásra kerülnek.

MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható:
Mérnöktanári szak főiskolai alapképzés, nappali
kiegészítő levelező (csak mérnöki végzettséggel
jelentkezhetnek)
Műszaki menedzser szak főiskolai alapképzés,
nappali
Településmérnöki szak főiskolai alapképzés,
nappali

Feltételesen akkreditálható:

A feltételes akkreditáció indoka: javítható és
javítandó hiányosságok
Az akkreditáció érvényességének határideje: a
soron következő intézményi akkreditáció
időpontjáig
Műszaki menedzser szak főiskolai alapképzés,
levelező

KONZERVATÓRIUM

Feltétel nélkül akkreditálható:
Gitártanár, kamaraművész főiskolai
alapképzés, nappali 8 félév, esti 8 félév

2001/7/VIII/2. sz. határozat

A Szegedi Tudományegyetem közbülső
akkreditációs értékelése

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható szakok:
Bolgár nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés nappali 10 félév
Latin nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés, nappali 8  félév, levelező  8 félév
Néprajz szak egyetemi alapképzés, nappali 10
félév, levelező 8 félév
Szerb nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés, nappali 10 félév
Szociológia szak egyetemi alapképzés, nappali 10
félév; második alapképzés 8 félév
Ukrán nyelv és irodalom szak egyetemi
alapképzés, nappali 10 félév

Feltételesen akkreditálható:
Kommunikáció szak  (székhelyen kívüli képzés)
Képzés helye: Budapest
főiskolai alapképzés levelező 6 félév
egyetemi kiegészítő  alapképzés, levelező 4 félév

A feltételes akkreditáció indoka: javítható és
javítandó hiányosságok
Az akkreditáció érvényességének határideje:
2003. december 31.

EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható:
Védőnő szak főiskolai alapképzés, nappali 8 félév
Diplomás ápoló főiskolai alapképzés, nappali 8
félév, székhelyen kívüli főiskolai alapképzés,
levelező 8  félév. Képzés helye: Kecskemét
Gyógytornász szak főiskolai alapképzés, nappali
8  félév

MŰVÉSZETI KÉPZÉS (Konzervatórium)

Feltétel nélkül akkreditálható:
Magánénektanár, ének-kamaraművész
főiskolai alapképzés, nappali 8 félév; esti 8 félév
Gitártanár, kamaraművész főiskolai
alapképzés, nappali 8 félév; esti 8 félév
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2001/7/VIII/3. sz. határozat

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
közbülső akkreditációs értékelése

FAIPARI MÉRNÖKI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható:
Papíripari mérnöki szak, egyetemi alapképzés,
nappali tagozat, 10 félév közös képzésben a BMF
Rejtő Sándor Könnyűipari Karával
Faipari mérnöki szak, egyetemi kiegészítő
alapképzés, levelező tagozat, 5 félév
Mérnöktanári szak, egyetemi párhuzamos,
alapképzés, nappali tagozat 10 félév
Műszaki szakoktató szak, főiskolai alapképzés,
levelező tagozat, 6 félév

ERDŐMÉRNÖKI KAR
Környezetmérnöki szak, egyetemi alapképzés,
nappali tagozat, 10 félév
Vadgazda mérnöki szak, főiskolai alapképzés,
levelező tagozat, 8 félév

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Gazdálkodási szak, egyetemi alapképzés, nappali
tagozat, 10 félév
Gazdálkodási szak, egyetemi alapképzés,
levelező tagozat, 10 félév

Feltételesen akkreditálható szakok:

FAIPARI MÉRNÖKI KAR
Műszaki szakoktató szak, főiskolai alapképzés,
levelező tagozat, 6 félév. Székhelyen kívüli képzés.
Képzési helye: Pápa. A feltételes akkreditáció
határideje: 2002. február 28. Indoka: az
akkreditáció során a MAB javítható és javítandó
minőségi kifogásokat talált.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Gazdálkodási szak, egyetemi kiegészítő
alapképzés, levelező tagozat, 4 félév.  A feltételes
akkreditáció határideje: 2004. június 30. Indoka:
az akkreditáció során a MAB javítható és
javítandó minőségi kifogásokat talált. A képesítési
követelményeknek megfelelő öt féléves
képzésben résztvevő első évfolyam végzése után a
szak megvizsgálandó.
Gazdálkodási szak, egyetemi kiegészítő
alapképzés, levelező tagozat, 4 félév. Székhelyen

kívüli képzés. Képzési helye: Budapest. A
feltételes akkreditáció határideje: 2004. június 30.
Indoka: az akkreditáció során a MAB javítható és
javítandó minőségi kifogásokat talált. A képesítési
követelményeknek megfelelő öt féléves
képzésben résztvevő első évfolyam végzése után a
szak megvizsgálandó.
Gazdálkodási szak, egyetemi kiegészítő
alapképzés, levelező tagozat, 4 félév. Székhelyen
kívüli képzés. Képzési hely: Szombathely. A
feltételes akkreditáció határideje: 2004. június 30.
Indoka: az akkreditáció során a MAB javítható és
javítandó minőségi kifogásokat talált. A képesítési
követelményeknek megfelelő öt féléves
képzésben résztvevő első évfolyam végzése után a
szak megvizsgálandó.

Feltétel nélkül akkreditálhatók a következő,
székhelyen kívüli képzést folytató szakok:

FAIPARI MÉRNÖKI KAR
Műszaki szakoktató szak, főiskolai alapképzés,
levelező tagozat, 6 félév.
Képzési helye: Budapest

ERDŐMÉRNÖKI KAR
Környezetmérnöki szak, egyetemi alapképzés,
levelező tagozat, 10 félév.
Képzési helye: Csíkszereda.
Vadgazda mérnöki szak, főiskolai alapképzés,
levelező tagozat, 8 félév.
Képzési helye: Csíkszereda.

2001/7/VIII/4. sz. határozat

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
közbülső akkreditációs értékelése

JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR

Feltétel nélkül akkreditálható
Jogász szak nappali és levelező tagozat
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Intézményeket érintő véleményezések

Budapesti Kommunikációs Főiskola

2001/IX/2/1 sz. határozat

A BKF által indítani kívánt Kommunikáció
szakhoz tartozó infrastruktúra megfelelő.

2001/IX/2/2 sz. határozat

A BKF által indítani kívánt Kommunikáció szak
indítási engedélyének felfüggesztése javasolt,
mert a bemutatott anyag nincs összhangban a
képesítési követelményekkel, és nem igazodik a
hazai és nemzetközi gyakorlatban követett
tantárgyrendszerhez.

A Debreceni Egyetem jogászképzése

2001/7/X/3. sz. határozat

A miniszteri felkérésre beküldött Tájékoztató –
jellegénél fogva – nem informál kielégítően
ahhoz, hogy a személyi háttér tekintetében
érdemi, szakmailag megalapozott véleményt
lehessen mondani. Ezért az oktatási miniszter
útján 2002. február 28-i határidővel kapjon a
MAB újabb részletes beszámolót, amely
tartalmazza
- a minősített oktatók teljes szakmai anyagát

publikációs listák csatolásával,
- az alkotmányjog, a büntetőjog, a polgári jog

és a közigazgatási jog oktatásának
megoldására vonatkozó részletes tervet,
különös tekintettel a minősített oktatókra és a
záróvizsga bizottságok tervezett
összetételére,

- a létesítendő tanszékek személyi összetételére
vonatkozó részletes tervet, a foglalkoztatási
jogviszony, a minősítés és a ténylegesen
művelt szakmai terület megjelölésével,

- valamint a "politikatudományi speciális
képzés" személyi feltételeire vonatkozó
terveket.

- Az időközben lezajlott záróvizsgák
eredményeit és a tényleges záróvizsga-
bizottságokat is kérjük ismertetni.

A beküldött tájékoztatóból az azonban máris
megállapítható, hogy a korábban kifogásolt
személyi hiányosságok egy részét még nem
sikerült kielégítően kiküszöbölni, a polgári jog, az
alkotmányjog és a büntetőjog oktatása terén még
mindig problémák vannak. A szigorlati és
záróvizsgatárgyak oktatásához feltétlenül
minősített oktató kell. Ajánlatos tehát a képzés
alapvető gondjait orvosolni előbb, azután
foglalkozni újításokkal. A szervezeti modell
kialakításában a jelen állapotban célravezetőbb
lenne, ha csak megfelelő vezetőjű és létszámú
tanszékek lennének önállóak.

A Budapesti Műszaki Egyetem idegen nyelvű
képzése

2001/9/II/2 sz. határozat

A Budapesti Műszaki Egyetem intézményi
akkreditációja 1999 júniusában zárult le. Ennek
során nem született döntés az idegen nyelven
folyó oktatásról, mert a MAB kiegészítéseket kért
az egyetemtől. A mai napig nem érkezett a képzés
módosítására vonatkozó tájékoztatás.

TANÁCSADÓ TESTÜLETEK

2001/8/VII/4 sz. határozat

Nemzetközi Tanácsadó Testület
A MAB elfogadta az új Nemzetközi Tanácsadó
Testület (NTT) tagságát. Az NTT jelenleg tíz
tagból áll, mandátumuk három évre szól.

A MAB-ról szóló Kormányrendelet (199/2000
[XI.29.]) 29. paragrafusa értelmében:

"(2) Az NTT feladata elsősorban a MAB
működési elveinek, eljárási rendjének,
akkreditációs követelményeinek és
gyakorlatának véleményezése és
értékelése, különösen a nemzetközi
követelményekkel való összhang
szempontjából.
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(3) Az NTT tagjai rendszeres
tájékoztatást kapnak a MAB munkájáról.
Az NTT szükség szerint, de legalább
évente egy alkalommal tart ülést."

Az eddigi gyakorlat szerint az NTT évente
egyszer, tavasszal ült össze. Itt áttekintették a
MAB munkáját, és ajánlásokat fogalmaztak meg a
MAB számára. Ezeket az ajánlásokat a MAB az
Oktatási Miniszternek is megküldi. Ezen kívül a
MAB alkalmanként segítséget kér az NTT
tagjaitól külföldi látogató bizottsági tagok illetve
bírálók ajánlásában.

Az új NTT tagjai:

Ø Ferdinand Devinsky, Szlovákia, a pozsonyi
Comenius Egyetem rektora, az Európai
Egyetemi Szövetség (EUA)
intézményminősítő programjának tagja, a
Dunai Rektorkonferencia alelnöke;

Ø Judith Eaton, USA, az amerikai
Felsőoktatási Akkreditációs Tanács (CHEA)
igazgatója, tagja volt annak a nemzetközi
bizottságnak, mely 2000-ben elvégezte a
MAB külső értékelését;

Ø Stein A. Evensen, Norvégia, orvos, az Oslói
Egyetem Orvosi Karának dékánja;

Ø Suzy Halimi, Franciaország, a Sorbonne
Nouvelle egyetem volt rektora és a francia
Felsőoktatási és Kutatási Miniszter
felsőoktatási tanácsadója;

Ø Inge Jonsson, Svédország, a Stockholmi
Egyetem volt rektora, 2001. december 31-ig a
Svéd Királyi Irodalmi, Történeti és Régészeti
Akadémia elnöke;

Ø John Kelly, Írország, a Dublini University
College volt dékánja, az Európai Egyetemi
Szövetség (EUA) intézményminősítő
programjának tagja;

Ø Klaus Landfried, Németország, a Német
Rektori Konferencia elnöke;

Ø Ossi V. Lindqvist, Finnország, a Kuopioi
Egyetem volt rektora, a Finn Felsőoktatási
Minőségértékelő Tanács elnöke;

Ø Jacob Scheele, Hollandia, a Felsőoktatási
Felügyelőség tagja, régebben annak a
világbanki nemzetközi tanácsadó testületének
tagja, amely a magyar felsőoktatási reform
program mellett dolgozott;

Ø Christian Thune, Dánia, a Dán
Minőségértékelő Intézet (EVA) ügyvezető
igazgatója, az Európai Felsőoktatási
Minőségbiztosító Hálózat (ENQA) elnöke,
részt vett 2000-ben a MAB külső
értékelésében eljáró bizottságnak.

Inge Jonsson kezdettől (1993) tagja az NTT-nek,
míg Suzy Halimi az előző ciklus óta (1998) segíti
a MAB munkáját.

2001/9/V/2. sz. határozat

Magyar Tanácsadó Testület

Bánáti János az Ügyvédi Kamara elnöke
Bogsch Erik Gyógyszeripar
Ferge Zsuzsa Szociális ügyek
Finta József Építészet
Göndöcs Gábor Agrárkamara
Gyapai Gábor Közoktatás
Hajtó Ödön Mérnöki Kamara
Lepsényi István Gépipar
Oberfrank Ferenc az  OEP főigazgatója
Pakucs János Földtudomány- olajipar
Straub Elek MATÁV
Szikla Zoltán Dunapack Rt.
Vámos Zoltán General Electric Hungary
Zongor Gábor Települési

Önkormányzatok
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VÉLEMÉNYEZÉSEK

Támogatott képesítési követelmények

Kód-
szám

Be-
nyújtó

A kérelem címe Tudományág Határozat

sz801 BKÁE Pénzügy egyetemi alapképzési szak Közgazdaság 2001/8/VIII/23
sz805 BKÁE Gazdaság-matematikai elemző közgazdász

egyetemi alapképzési szak
Közgazdaság
tudományok

2001/9/VI/1/19

k87 DE Vidéki erőforrás menedzser szakirányú
továbbképzési szak1

Multidiszcipl.
agrártud.

2001/9/VI/1/24

sz738 KE Látványtervező főiskolai alapképzési szak Képzőműv. 2001/8/VIII/15
sz825 KE Agráripari folyamatmérnök egyetemi alapképzési

szak
Agrárműszaki
tudományok

2001/9/VI/1/15

sz785 LFZE Szolfézstanár második vagy további egyetemi
alapképzési szak

Zeneművészet 2001/8/VIII/20

sz783 PTE Képalkotó diagnoszta főiskolai alapképzési szak Klinikai
orvostud.

2001/9/VI/1/7

k104 SZTE Tejipari szakmérnök szakirányú továbbképzési
szak

Élelmiszer
tudományok

2001/8/VIII/7

k105 SZTE Hús- és baromfiipari szakmérnök szakirányú
továbbképzési szak

Élelmiszer
tudományok

2001/8/VIII/8

Nem támogatott képesítési követelmények

Kód-
szám

Be-
nyújtó

A kérelem címe Határozat

k79 DE Gazdasági informatikus szakirányú továbbképzési szak 2001/8/VIII/24
k80 DE Geoinformatikus szakirányú továbbképzési szak 2001/8/VIII/1
k86 DE Felsőoktatási menedzser szakirányú továbbképzési szak 2001/8/VIII/13
k79 DE Gazdasági informatikus szakirányú továbbképzési szak
k91 ELTE/

PTE
Humánökológia-környezetpedagógia szakirányú
továbbképzési szak

2001/8/VIII/2

k108 NÜF Ingatlangazdálkodás szakirányú továbbképzési szak 2001/9/VI/1/10
sz793 PTE Ipari terméktervező főiskolai alapképzési szak 2001/8/VIII/5
k68 SZIE Vidék- és térségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak 2001/9/VI/1/23
k103 SZTE Élelmiszeripari higiénikus szakmérnök szakirányú

továbbképzési szak
2001/8/VIII/6

sz790 VE Agrárinformatika főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/14

Támogatott szakindítási kérelmek

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat
sz782 BDF Egészségtan tanár főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/26
sz831 BKÁE Gazdaság-matematikai elemző közgazdász egyetemi

alapképzési szak
2001/9/VI/1/20

szk777 BMGE Gépészmérnök főiskolai alapképzési szak, székhelyen
kívül: Zalaegerszeg

2001/8/VIII/4

sz802 DE Alkalmazott matematikus egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/4
sz738 KE Látványtervező főiskolai alapképzési szak 2001/8/VIII/16

                                                          
1 Javasolt elnevezés: Vidéki-erőforrás szervező
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sz785 LFZE Szolfézstanár egyetemi második vagy további
alapképzési szak

2001/8/VIII/21

sz769 ME Alkalmazott nyelvészet egyetemi alapképzési szak 2001/8/VIII/19
sz767 NYME Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája

főiskolai alapképzési szak2
2001/VI/2/1

sz750 PTE Építőmérnök egyetemi alapképzési szak3 2001/8/VIII/3
sz783 PTE Képalkotó diagnoszta főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/8
sz776 SZIF Gazdasági informatika egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/17
sz829 SZTE Alkalmazott matematikus egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/5
sz780 SZTE Gyógypedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája

főiskolai alapképzési szak4
2001/VI/2/2

sz739 VE Alkalmazott nyelvészet egyetemi alapképzési szak 2001/8/VIII/17

Nem támogatott szaklétesítési/szakindítás kérelmek

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozat
sz789/b BhHF Hitoktató főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/11b
sz789/a BhHF5 Teológus főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/11a
szk802 DF Gépészmérnök főiskolai alapképzési szak, székhelyen

kívül: Paks
2001/9/VI/1/3

sz800 EJF Vállalkozásszervező főiskolai alapképzési szak 2001/8/VIII/22
sz748 ELTE Művelődési és felnőttképzési menedzser egyetemi

alapképzési szak
2001/8/VIII/18

sz795 ELTE Kémiai informatikus egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/2
sz825 KE Agráripari folyamatmérnök egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/16
sz827 ME Gazdasági informatika egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/22
sz792 NYF Programozó matematikus főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/1
sz797 NYME Gazdasági informatika főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/18
sz824 NYME Rendszerinformatika egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/21
sz779 PTE Védőnő egyetemi alapképzési szak, kiegészítő

alapképzés
2001/9/VI/1/6

sz742 PTE Egészségtan tanár egyetemi alapképzési szak 2001/9/VI/1/25
sz826 SE Ápoló egyetemi alapképzési szak, kiegészítő

alapképzés, esti tagozat
2001/9/VI/1/9

sz804 SZIE Mezőgazdasági mérnök főiskolai alapképzési szak 2001/8/VIII/9
sz781 SZTE Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak

pedagógiája főiskolai alapképzési szak
2001/9/VI/2/3

sz806 TSF Általános szociális munkás főiskolai alapképzési szak 2001/9/VI/1/12

Határozott idejű szakindítási kérelem meghosszabbítása

Kód-
szám

Be-
nyújtó

A kérelem címe Időtartam Határozat

sz627
kieg

PPKE Lengyel nyelv és irodalom Határozatalan
időre

2001/8/VIII/14

                                                          
2 Két év után felülvizsgálandó
3 Két év után felülvizsgálandó
4 Két év után felülvizsgálandó
5 Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
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Támogatott akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési program

Sz. Benyújtó Kérelem címe Tudományág Határozat
száma

a146 BKAE Gazdálkodási menedzser asszisztens Gazdálkodás és
szervezés tud.

2001/8/VIII/25

a141 SZTE Vadgazdálkodási technológus Erdészet- és
vadgazdálkodás

2001/8/VIII/10

a142 SZTE Sertéstenyésztő termék-előállító
technológus

Állattenyésztési
tudományok

2001/8/VIII/11

a143 SZTE Baromfitenyésztő termék előállító
technológus

Állattenyésztési
tudományok

2001/8/VIII/12

Támogatott szaklétesítési/szakalapítási kérelmek minisztériumi jóváhagyása

Szám Benyújtó Cím Az elfogadás
időpontja

Megjelenés a
Közlönyben

sz755 EKF Programozó matematikus főiskolai
alapképzési szak

2000. 04. 28. 2001. 11. 09.

sz746 NYME Környezettudományi egyetemi alapképzési
szak

2001. 05. 25. 2001. 11. 09.

sz757 PTE Biológus laboratóriumi operátor főiskolai
alapképzési szak

2001. 05. 25. 2001. 11. 09.

sz593 SZTE Vallástudomány egyetemi alapképzési szak 1999. 06. 25. 2001. 11. 23.

sz721 DE Természetvédelmi mérnök főiskolai
alapképzési szak

2000. 10. 27. 2001. 12. 07.

sz788 ME Igazságügyi ügyintéző főiskolai alapképzési
szak

2001. 05. 11. 2001. 12. 07.

sz741 PTE Egészségtan tanár főiskolai alapképzési szak 2001. 07. 06. 2001. 12. 07.

sz674 SZIE Idegenforgalmi és szálloda főiskolai
alapképzési szak

2000. 04. 27. 2001. 12. 13.
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!!! Megújult a Magyar Akkreditációs Bizottság honlapja !!!

www.mab.hu
Rovatok
FAQ CÉL, KÜLDETÉS, FELADATOK, ELVEK ÉS ÉRTÉKEK, TAGOK,

TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS, FOGALMAK.

Akkreditált intézmények, szakok és doktori iskolák. Kérelmek összeállítása

SZERVEZET TESTÜLET, PLÉNUM, BIZOTTSÁGOK, TITKÁRSÁG, NEMZETKÖZI
TANÁCSADÓ TESTÜLET

Szabályok FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY, KORMÁNYRENDELETEK, ETIKAI KÓDEX,
MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK, SZMSZ

Listák ALAPKÉPZÉSI SZAKOK, DOKTORI ISKOLÁK, AIFSZ, TUDOMÁNYÁGI
BESOROLÁS

országos doktori- és habilitációs nyilvántartás
Tájékoztatók LETÖLTHETŐ ŰRLAPOK, ADATLAPOK

Publikációk KIADVÁNYOK BEMUTATÁSA

Könyvtár A MAB ARCHÍVUMA. HAZAI ÉS KÜLFÖLDI, A FELSŐOKTATÁS
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KIADVÁNYOK JEGYZÉKE

Mutató, keresés

Kérdés,
vélemény

ÍRJON RÓLUNK ÉS NEKÜNK!

Linkek OM, PROFESSZOROK HÁZA, FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIÁK
SZÖVETSÉGE, ODHT, MAGYAR FELSŐOKTATÁS; EUROPEAN FOUNDATION
OF QUALITY MANAGEMENT, TOVÁBBÁ SZÁMOS EURÓPAI
FELSŐOKTATÁSSAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNY
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