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TÁJÉKOZTATÁSOK

Kutatási eredmények értékelése (Varsó, 2013. április 9.) 

Makara Gábor konferencia összefoglalója sze-
rint az IF (impakt faktor) értékelésben történı 
felhasználását minden résztvevı elítélte, az 
intézmények értékelésének lengyel módszerét 
többen erısen vitatták. Egy ilyen országos 
intézet-értékelési kampányt nem érdemes szer-
vezni, helyette más tudománypolitikai eszkö-
zökkel kell a kutatószervezetek eredményessé-

gét felmérni és hatékonyságukat finanszírozási 
eszközökkel befolyásolni. A lengyel gyakorla-
tot a befejezés után, kb. egy év múlva érdemes 
lenne tanulmányozni, értékelés kérdésében 
jártas fiatal munkatársat érdemes lenne kikül-
deni, mert a pozitív és a negatív tapasztalatok 
egyaránt hasznosak lehetnek. 

 

V4 konferencia (Krakkó, 2013. április 19.) 

A lengyel EU elnökség égisze alatt a felsıokta-
tás egyes kérdéseit tárgyaló konferencián az 
EMMI képviselıi mellett Balázs Ervin MAB 
elnök vett részt. A konferencia egyik tapaszta-

lata az volt, hogy Európa országaiban a külsı 
minıségértékelés eszközeként egyre nagyobb 
súlyt kap az intézményakkreditáció. 

 

ENQA Members’ Forum (Prága, 2013. április 25-26.) 

A fórumon Balázs Ervin vett részt a MAB 
képviseletében. A lemondott Fiona Crozier 

helyére Christoph Grolimundot (OAQ, Svájc) 
választották ENQA Board tagnak. 

 

Minıségi problémákra utaló bejelentı levelek 

A közelmúltban több egyéni bejelentés érke-
zett a MAB elnökéhez, melyek egyes intézmé-
nyek mőködésének bizonyos minıségi prob-
lémáira hívják fel a figyelmet (KRF, OR-ZSE, 

PTE). A bejelentések nyomán – a MAB 
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen – az 
elnök levélben kér az illetékes rektortól tájé-
koztatást.

 

ENQA training workshop (Budapest, 2013. május 13-14.) 

A workshopon a szakértık felkészítése történt 
itt Budapesten a MAB szervezésében. Aki az 
ENQA égisze alatt részt kíván venni minıség-
biztosítási ügynökségek értékelésében, egyszer 

kötelezıen részt kell vegyen ilyen tréningen. 
Elıadások hangzottak el, és a résztvevık érté-
kelı eljárást szimulálva, gyakorlatorientált 
helyzetgyakorlatokban vettek részt. 

 

A MAB nemzetközi külsı értékelése 

Felkészült, rutinos nemzetközi értékelı panel 
járt a MAB-ban 2013. május 28-29-én. A felsı-
oktatás számos szereplıjével találkoztak, jóin-
dulatú, célirányos kérdéseket tettek fel. Az ér-
tékelı jelentést július végére elkészítették, ki-
fogásaik, ahol csak részleges ESG megfelelést 

állapítottak meg, nem közvetlenül a MAB 
munkáját, hanem a külsı szabályozást, mőkö-
dési feltételeket érintik (függetlenség, finanszí-
rozás). A jelentést az ENQA Board várhatóan 
szeptemberben tárgyalja, s akkor hoz döntést a 
MAB ENQA tagságának fenntartása tárgyában. 

 

Doktori fokozatot szerzettek pályakövetése, konferencia (2013. június 3.) 

Több aktuális probléma került szóba. Elhang-
zott, hogy a DOSZ minıségbiztosítási irányel-
veket dolgoz ki a DI-k részére. A fokozatot 

szerzettek pályakövetésére az ODT kérdıívet 
készített, amelyet a témavezetık töltenek majd 
ki, ha az adatvédelmi biztos támogatja a kérdı-
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ívet. Az ODT-adatbázis adatai pontosabbak az 
EMMI adatainál. Az MTA támogatja a fokoza-
tot szerzettek monitoringját, mert annak segít-

ségével pontosabban "kalibrálható", hogy hány 
posztdoktori ösztöndíjas állást hirdessenek 
meg.

 

Nemzeti Kiválóság Program, konferencia (2013. június 3.) 

Kóczy László MAB tag és Dávid Zsófia szak-
referens vettek részt a konferencián. Kóczy L. 
elmondta, hogy sokat szólalt fel, de úgy látja, 
ez a fórum nem az volt, ahol valamiben döntést 
szerettek volna hozni. Információkat hallottak 
lehetıségekrıl, kezdeményezésekrıl. 
A Nemzeti Kiválóság Program egy TÁMOP 
pályázat által finanszírozott ösztöndíj-rendszer 
hallgatók és kutatók számára, amelynek alap-
vetı célja kutatók és kiváló képességő hallga-
tók itthon tartása. Két részprogramból áll: or-
szágos program és konvergencia program, ez 
utóbbira központi régióból nem lehet pályázni. 
A programot a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal (KIH) Nemzeti Kiválósági Projektiro-
dái bonyolítják le. Az ösztöndíjakra szóló pá-
lyázatok folyamatosan jelennek meg a KIH 
honlapján. A Fórumon meghívott szervezetek-
ként megjelentek a többek között az ODT, az 

OTKA, az MRK, OTDT, az Akadémia és az 
EMMI képviselıi, de ott voltak a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara, a Tempus és más 
szervezetek képviselıi is. Az elıadások nagy-
részt a programok bemutatásáról és a nemzet-
közi környezetrıl szóltak, illetve egy közös 
gondolkodást próbáltak kezdeményezni az 
ösztöndíjrendszerek továbbfejlesztésével kap-
csolatban. A hozzászólások alapján az látszik a 
legnagyobb problémának, hogy nagyon sokféle 
ösztöndíjrendszer, illetve támogatási rendszer 
van egymás mellet (TEMPUS, OTKA, akadé-
miai pályázatok stb.) és ezek nincsenek össze-
hangolva. Sokszor kioltják egymást, illetve 
nagyon megterhelik a szakértıi hálózatokat. A 
következı szakértıi megbeszélés feladata en-
nek megfelelıen az lesz, hogy ezeket az ösz-
töndíjrendszereket megpróbálják a különbözı 
szervezetek összehangolni. 

 

20 éves a MAB (jubileumi kiadvány) 

A 20 éves jubileumi kiadvány elkészült, a fel-
sıoktatási intézmények, társszervezetek, az 
EMMI és az OH illetékes vezetıi mellett va-
lamennyi eddigi MAB-tag és titkársági munka-

társ tiszteletpéldányt kap a könyvbıl, amely-
nek elektronikus változata a MAB honlapján, a 
Publikációk menüpontban elérhetı. 

 

MAB – EdNet (Kirgizisztán) együttmőködés 

Kirgizisztánban 2012-ben alakult egy függet-
len felsıoktatási minıségbiztosítási ügynök-
ség. Tempus pályázatuk keretében kérték a 
MAB fıtitkárának helyszíni konzultációs se-
gítségét akkreditációs rendszerük kialakításá-

hoz. Együttmőködési megállapodást szeretné-
nek kötni a MAB-bal, a jövıben szakértık 
cseréje szándékolt, megfelelı finanszírozási 
források rendelkezésre állása esetén. 

 

CEENQA közgyőlés (Bukarest, 2013. május 31 – június 1.) 

A 2000 óta létezı szervezetnek a MAB alapító 
tagja. Évente (korábban 2 évente) tart közgyő-
lést, amihez mindig kapcsolódik egy workshop 
is. A boszniai agilis tag révén elnyert TEMPUS 
projekthez kapcsolódva, az idei téma a 
benchmarking volt. A meghívott elıadó az 
angliai, nagyon erıs minıségbiztosítási kultúrá-

ról beszélt, ami természetes része az egyetemek 
életének. Az ülést Bukarestben az ottani 
ARACIS ügynökség rendezte. Az eddigi elnö-
köt, a németországi ASIIN vezetıjét újraválasz-
tották, a héttagú vezetıség három tagja lecseré-
lıdött. Rozsnyai Krisztinát, aki az alapítás óta a 
szervezet fıtitkára, megerısítették tisztségében. 
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Felsıoktatási Kerekasztal ülése (2013. június 18.) 

Balázs Ervin vett részt a Felsıoktatási Kerek-
asztal június 18-i ülésén, ahol a felsıoktatás 
átalakításáról szóló stratégiai anyagot vitatták 
meg. Az államtitkár azt mondta, hogy az anya-
got ıszre szeretnék véglegesíteni, ehhez várják 

a MAB véleményét is. A profiltisztítás is egy 
megoldandó feladat. Sokan hozzászóltak, kifo-
gásokat is megfogalmaztak. Elıkerültek töb-
bek között egyetemi autonómia kérdések, kan-
cellár személyének kérdése stb. 

 

Ukrán delegáció látogatása a MAB-ban (2013. június 24.) 

A minisztérium kérésére (EMMI) fogadta a 
MAB az ukrán delegációt. Balázs Ervin kül-
földi távolléte miatt Bakacsi Gyula MAB tag, 

Szántó Tibor fıtitkár és Rozsnyai Krisztina 
szakreferens beszélgetett a vendégekkel. 

 

MRK 25 éves jubileumi ülés (2013. június 26.) 

Balázs Ervin Brüsszelben tartózkodott, így 
Jobbágy Ákos vett részt a MAB képviseletében 
a jubileumi ülésen. A miniszter után Bazsa 
György tartott elıadást. Kritikus, de nagyon 
korrekt áttekintést adott az MRK történetérıl 

és jelenérıl. Utána egy CEU-s hallgató beszélt, 
nagyon tanulságos európai kitekintést adott a 
rektorkonferenciák szerepérıl, súlyáról. Mezey 
Barna zárta az elıadásokat, jó vitákat kívánva 
a felsıoktatás érintettjeinek. 

 

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), konferencia (2013. június 27.) 

Az Oktatási Hivatal által szervezett konferen-
cián Szabó Szilvia szakreferens vett részt. A 
konferencia célja az EKKR-hez (Európai Ké-
pesítési Keretrendszer) való csatlakozás, ill. az 
MKKR (Magyar Képesítési Keretrendszer) 
kidolgozása és EKKR-hez illesztésének segíté-
se. Az elıadók a képesítési keretrendszer hazai 

oktatási alszektoraiban (közoktatás, szakkép-
zés, felnıttképzés, felsıoktatás) dolgozó szak-
emberek, az MKKR projektekben dolgozó 
szakértık, ill. az OH vezetıi, munkatársai vol-
tak. Elıadásaik az általuk képviselt alszektort 
érintıen kapcsolódtak a témájukban a konfe-
renciához.
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ELVI HATÁROZATOK 

Szakrendszer felülvizsgálata

2013/5/III. (2013.05.03.) sz. MAB határozat 
A plénum elfogadta a szakrendszer felülvizsgá-
lata tárgyában a szakbizottságonkénti észrevé-
teleket tartalmazó összeállítást. Ezt az anyagot 

a MAB e tárgybani 2009/3/II. sz. határozatá-
val, valamint Rozsnyai Krisztina titkársági 
munkatárs észrevételeivel együtt megküldjük az 
EMMI számára. 

 

Info-bionika mesterszak képzési területi besorolása 

2013/5/IV. (2013.05.03.) sz. MAB határozat 
A MAB – tekintettel a képzés céljára és tartal-
mára – támogatja az info-bionika mesterszak 
képzési és kimeneti követelményeinek alábbiak 
szerinti módosítását: 
o a szak megnevezése legyen a képzés tar-

talmának megfelelı info-bionikus mérnö-

ki mesterképzési szak; 

o az oklevélben szereplı szakképzettségként 
az okleveles info-bionikus mérnök szere-
peljen; 

o teljes kreditérték beszámításával legyen 
figyelembe vehetı a mőszaki képzési terü-
lethez sorolt molekuláris bionika alapkép-
zési szak; 

o a módosított szakelnevezéssel a szak beso-
rolása: mőszaki képzési terület legyen. 

 

A MAB észrevételei „A felsıoktatás átalakítás stratégiai irányai és soron következı lépései” cí-
mő vitaanyag 2013. május 31-i változatához a minıségbiztosítás szemszögébıl 

2013/7/II. sz. MAB határozat (2013.07.05.) 
A jelen javaslat csak a minıség szempontjából 
értékeli a stratégiai, strukturális változások 
immanens érdekeit és nem foglalkozik nagyobb 
szervezeti és finanszírozási kérdésekkel. Min-
den képzéshez a megfelelı szintő infrastruktu-
rális hátteret biztosítani kell. Megjegyezve azt, 
hogy minél inkább gyakorlatorientált az okta-
tás, annál nagyobb mértékő finanszírozást 
igényel. 
Alapvetı célkitőzés: a végzettek kapjanak jó 
képzést minden szinten, mert akkor nagyobb 
esélyük van a biztos munkavállalásra. 
1. Meg kell pontosan határozni a felsıokta-

tás strukturális felépítését. 
2. Határozott különbséget kell tenni (i) egye-

temek, (ii) szakegyetemek, (iii) fıiskolák, 
(iv) közösségi fıiskolák között. Mára kide-
rült, hogy a vegyes megoldások nem sze-
rencsések. Mindegyik intézménytípus ese-
tében mások a minıségi elvárások. 

3. Az egyetemeken mőködı fıiskolai szintő 
karok nevében jelenjen meg a „Fıiskolai 
Kar”. 

A felsıoktatás két pólusától, a hallgatóktól és 
az oktatóktól határozott minıséget kell elvárni. 
1. Hallgatók. Egyetemekre kizárólag emelt 

szintő érettségivel (mely a mai szinten 

nem is igazán emelt szintő) való bekerü-
lés. A felvétel legyen teljesen nyitott, nem 
szabad korlátozni, de minden szakra rész-
letes és specifikus ponthatárt kell kidol-
gozni és megszabni. 

2. Oktatók. Meg kell határozni az egyetemi 
tanárral és külön a fıiskolai tanárral 
szembeni követelményeket. Ezek – érte-
lemszerően – nem lehetnek egyformák. Az 
egyetemi tanárnak folyamatos, nemzetközi 
mutatókkal igazolt tudományos teljesít-
ményt kell produkálnia. A fıiskolai taná-
roktól (docensektıl, adjunktusoktól) elsı-
sorban a gyakorlati célú oktatási felada-
tok magas szintő elvégzését kell elvárni. A 
fıiskolákat fıigazgatók vezessék, s csak az 
egyetemek elsı számú vezetıjét nevezzék 
ki rektornak; rektor pedig csak a köztár-
sasági elnök által kinevezett egyetemi ta-
nár lehet. Fıiskolákon legyenek fıiskolai 
tanárok, egyetemi tanárokat pedig csak 
egyetemekre lehessen kinevezni. Mindezt 
nem visszamenıleges hatállyal, hanem 
felmenı rendszerben kell megvalósítani, s 
2014-tıl nagyon fontos lenne ennek az 
elvnek az alkalmazása. 

3. A strukturális átalakítással egyidejőleg 
pontosítani kell a KKK-kban a követel-
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mény kompetenciákat. Mindegyik KKK-t 
az adott szinthez és képzési célhoz megha-
tározva részletesebben és minıségi szem-
pontból keményebben kell kidolgozni.  

4. Oktatási szintek: 
Egyetemen alap-, mester- és PhD képzés. 
Az FSZ képzést meg kell tiltani. 
Fıiskolákon csak alapképzést szabad vé-
gezni, kivételes esetekben egyes mester-
képzést.  
Közösségi fıiskolákon FSZ képzés, kivéte-
les esetben alapképzést lehet engedélyez-
ni. 

A konvergencia régiókba nagyon jelentıs EU-
forrásokat telepítenek. Ügyelni kell arra, hogy 
ezeket a forrásokat ne az ott regnáló gyenge 
fıiskolák vagy fıiskolai karok vegyék igénybe, 
mert nekik érdemi K+F tevékenységre nincs 
megfelelı személyzetük. Az pedig, hogy gyenge 
felkészültségő fıiskolák milliárdos TÁMOP és 
egyéb pályázatokkal hoznak létre K+F mőhe-
lyeket, miközben a nagy, központi régiókban 
fekvı egyetemekrıl külföldre menekülnek az 
igazi szakemberek, nemzetstratégiai szempont-
ból alapvetıen elhibázott gyakorlat. 
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK

Doktori iskolák értékelésének bírálati szempontjai 

2013/6/III/1. MAB határozat (2013.06.07.) 
A testület a doktori iskolák akkreditációs bírá-
lati szempontjait e határozatával elfogadta. 

A bírálati szempontok a MAB honlapján a 
Beadványok és az Akkreditáció menüpontok-
ban érhetıek el. 

 

Útmutató a doktori iskolák létesítéséhez és adatok frissítéséhez 

2013/6/III/2. sz. MAB határozat (2013.06.07.) 
A testület a doktori iskola létesítési beadvány-
hoz és mőködı doktori iskolák adatinak frissí-

téséhez készült Útmutatót e határozatával elfo-
gadta. 
Az Útmutató a MAB honlapján a Beadványok 
és az Akkreditáció menüpontokban érhetı el. 

 

A doktori iskolák 2013. évi értékelési eljárásának ütemezése 

2013/6/III/3. MAB határozat (2013.06.07.) 
A plénum a doktori iskolák 2013. évi értékelési 
eljárása ütemezését az alábbiak szerint fogadta 
el. 

1. A 2013. évi értékelés megfelelıségi vizs-
gálat, az akkreditáció hatályát az esetek 
többségében nem érinti, ám a 2013 végén 
lejáró akkreditációjú doktori iskolák 
akkreditációja 5 évre megújítható. 

2. A MAB minden mőködı doktori iskolát 
és törzstagjaikat arra kér, hogy 2013. szep-
tember 30-ig frissítsék adataikat a doktori 
adatbázisban (www.doktori.hu), az új dok-
tori kormányrendelet [387/2012. (XII.19) 
Korm. rendelet] figyelembevételével. Az 
egyetemi/fıisko-lai doktori szabályzatokat 
2013. július 31-ig kell módosítani az új 
szabályozás szerint (lásd még alább a 6. 
pontot). 

3. A 2013. évi MAB értékelés:  
a) programozott módon vizsgálja min-

den egyes mőködı doktori iskola 
jogszabályoknak és MAB akkreditá-
ciós szempontoknak való – formai – 

megfelelıségét (lásd még a 4. pontot 
alább); 

b) szakértıi értékeléssel vizsgálja a mő-
ködı doktori iskolák közül a 2007-tel 
bezárólag akkreditált (létesült) dok-
tori iskolák megfelelıségét az Nftv-
hez (2011. évi CCIV. törvény), a dok-
tori kormányrendelethez és a MAB (az 
említett jogszabályok fényében frissí-
tett) bírálati szempontjaihoz képest. 
Így most 154, 2008 elıtt akkreditált 
doktori iskolát – és ha a 2008-ban és 
az után akkreditált doktori iskola kéri, 
akkor abban minden új törzstagot – ér-
tékel szakértıi közremőködéssel a 
MAB. 

4. A 2008-ban akkreditált doktori iskoláknak 
2014-ben, a 2009-ben akkreditáltaknak 
2015-ben, a 2010-ben akkreditáltaknak 
2016-ban, a 2011-ben akkreditáltaknak 
2017-ben, a 2012-ben akkreditáltaknak 
2018-ban, a 2013. április 30. elıtt akkredi-
tált doktori iskoláknak pedig 2019-ben kell 
megfelelniük teljes mértékben a követel-
ményeknek. Ezek az iskolák a következık: 

 
akkreditálás éve 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
DI MAB-kódja 181, 183, 187,194, 195 193, 197, 198, 200 201, 202, 203 209 212, 213, 214, 215 217, 218, 219 
összesen 20 DI: 5 4 3 1 4 3 
megfelelés éve 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ezek a most csak programozott vizsgálatra kerülı iskolák az esetleges formai hiányosságok javításá-
ra felhívó észrevételt kapnak. 

5. A szakértıi értékelés során nem megfe-
lelınek talált doktori iskolák a formai és 
tartalmi hiányosságok javítására felhívó 
figyelmeztetést kapnak, továbbá tájékoz-

tatást, hogy 2014-ben akkor is újra érté-
keli ıket a MAB, ha az akkreditációjuk 
még nem járna le. 
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6. A MAB értékeli a 27 egyetemi/fıiskolai 
doktori szabályzatot is, amelyeket az in-
tézményeknek 2013. július 31-ig módosí-
taniuk kell. A MAB háromfıs bizottságot 
kér fel a szabályzatok értékelésére. A bi-
zottságba a DOSZ tanácskozási joggal de-
legál egy negyedik tagot. Az értékelés a 
jogszabályoknak való megfelelést vizsgál-
ja. A www.doktori.hu -ban megtalálható 
szabályzatok véleményezése – július 31. 
után – a http://tir.mab.hu -ban történik 
majd. A 27 kész vélemény átkerül végül a 
www.doktori.hu -ba is.  

7. Ütemezés 
o A doktori iskolákat 2013. január 22-én 

értesítette a MAB, hogy a kormány-
rendelet szerinti feltételeket 2013. 
szeptember 30-ig kell teljesíteni. 

o A június 7-i MAB plénumülés után a 
doktori iskolák megkapják a MAB át-
dolgozott bírálati szempontjait, az ah-
hoz kapcsolódó adatközlési és –

frissítési útmutatót, valamint a jelen 
eljárási-ütemezési határozatot. 

o Az intézmények július 31-ig módosít-
ják doktori szabályzatukat, s feltöltik a 
www.doktori.hu adatbázisba. 

o A doktori iskolák és törzstagjaik szep-
tember 30-ig frissítik adataikat a 
www.doktori.hu adatbázisban. 

o Október elején a MAB saját szerverére 
lemásolja (rögzíti) az adatbázist az ér-
tékelés céljára. 

o Október-novemberben a felkért szak-
értık és a MAB szakbizottságok érté-
kelik a doktori iskolák (és új törzstag-
ok) megfelelıségét. 

o December elején a MAB plénuma ha-
tározatokat hoz a megfelelıségi vizs-
gálat eredményeirıl, melyek a 
www.doktori.hu oldalon nyilvánosan 
megjelennek. 

o A MAB értesíti az intézményeket a 
plénumhatározatokról. 

 

Egyetemi tanári pályázatok véleményezési díja 

2013/6/IV. sz. MAB határozat (2013.06.07.) 
A 2013. június 7. után beérkezı egyetemi taná-
ri pályázatok véleményezéséért a MAB pályá-
zatonként – a 2012/13-as tanévben alkalmazott 
véleményezési díjjal azonos mértékően – 
186.000.- Ft szakértıi díjat számol fel a be-
nyújtó intézménynek.  

A szakértıi vélemény kiadásának feltétele a 
szakértıi díj MAB számlájára való beérkezése. 
Az intézmény rektora a pályázat véleményezé-
sének kérésével a szakértıi díj fenti mértékét 
elfogadja. 
Ez a határozat hatályon kívül helyezi a MAB 
2011/1/III. sz. határozatát. 

 

Párhuzamos programakkreditációs útmutató (orvos- és egészségtudományi, sporttudományi 
képzésekhez) 

2013/7/III. sz. MAB határozat (2013.07.05.) 
A MAB az orvos-, egészség- és sporttudományi 
képzések párhuzamos programakkreditációs 

útmutatóját elfogadta. Az útmutató a MAB 
holnapján a Beadványok menüpontban elérhe-
tı.

 

Felsıoktatási szakképzés, dokumentumfrissítés 

A felsıoktatási szakképzések indítási vélemé-
nyezéséhez kapcsolódó útmutatóban – a vo-
natkozó kormányrendelet módosítására is te-

kintettel – néhány frissítés történt. Az útmutató 
elérhetı a MAB honlapján. 
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KARI, MONITOR ÉS MÁS HATÁROZATOK 

KRE ÁJK és BTK akkreditáció hatályának meghosszabbítása 

Elızmény: 
A Károli Gáspár Református Egyetem második 
intézményakkreditációs értékelése nyomán az 
egyetem két karán végzett monitor vizsgálatot 
lezáró 2012/4/VII. sz. MAB határozat az Ál-
lam- és Jogtudományi Kar, valamint a Bölcsé-
szettudományi Kar 2013. június 30-ig szóló 
akkreditációját megerısítette. A határozat mel-
lékletét képezı részletes értékelési jelentésben 
a MAB mindkét kar vonatkozásában számos 
minıségfejlesztési javaslatot fogalmazott meg. 
Az intézmény akkreditációjának hatálya 2015. 
december 31. 

2013/6/VIII. sz. MAB határozat (2013.06.07.) 
A MAB a KRE Állam- és Jogtudományi Kar, 
valamint a Bölcsészettudományi Kar akkredi-
tációjának hatályát 2013. december 31-ig meg-
hosszabbítja. 
A két kar jelenlegi mőködésének jogszabályi 
megfelelıségérıl 2013. szeptember 2-ig beér-
kezıen küldjön a MAB részére részletes tájé-
koztatást. A tájékoztatás fényében tud a MAB 
állást foglalni a két kar akkreditációjának 
megújításáról. 

 

ME óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok intézkedési terve 

A MAB 2012/10/IX/8. sz. határozata nyomán a 
Miskolci Egyetem Comenius Fıiskolai Kara a 
jelzett határidıre (2013. május 31.) megküldte 
intézkedési tervét a karon folyó óvodapedagó-

gus, valamint a tanító alapképzéseire vonatko-
zóan.  
A kompetens szakbizottság megállapította, 
hogy a kapott intézkedési terv a jelen tarta-
lommal nem meggyızı, nem terjed ki minden 
fontos részletre, ezért az ıszi félévben lehetsé-

ges, egyelıre nem ismert fejlemények miatt 
javasolt egy konkrét tényeket, adatokat tartal-
mazó tervezetté való kiegészítése. Az egyezte-
tések után a tervet nem csupán kari, hanem 
rektori megerısítéssel várja el a MAB. 
Az intézkedési terv kiegészítését a ME-CFK 
tanító és az óvodapedagógus alapképzések 
további, részletesen kifejtett minıségjavítását 
célzó intézkedésekrıl 2013. december 20-ig 
kéri a MAB. 

 

NYME gyógypedagógia alapképzési szak intézkedési terve 

A MAB 2012/10/IX/33. sz. határozata nyomán 
2013. május 27-én kelt kísérılevéllel a jelzett 
határidıre (2013. május 31.) küldött intézkedé-
si tervet a NYME Apáczai Csere János Karán 
folyó gyógypedagógia alapképzésre vonatko-
zóan alábbiak szerint értékeli a bizottság.  
A megítélésben kompetens szakbizottság meg-
állapította, hogy az egyetem e képzést folytató 
karán a fenti MAB határozatban foglalt észre-
vételek alapján meghozták a gyógypedagógia 

alapképzés minıségjavításához szükséges dön-
téseket. Az eredmények rövidebb-hosszabb 
távon lesznek megállapíthatók.  
Az intézkedési tervben rögzített feladatok el-
végzésének állásáról, a jelzett hiányosságok 
orvoslásáról a fenti MAB határozat szerinti 
akkreditáció lejártát (2015. december 31.) 
megelızıen, 2013. szeptember 30-ig kér a 

MAB részletes tájékoztatást. 

 

Külföldi klinikai gyakorlóhely akkreditációja (orvosképzés) Japán 

2013/5/VII. sz. MAB határozat (2013.05.03.) 
Az Okayama University Hospital mint klinikai 
gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs 
feltételeknek való folyamatos megfelelése ese-
tén – 2018. május 3-ig hatályos. A kórházi 
egységek több mint 1/3-a akkreditációt nyert, 
azaz maga az intézmény az Akkreditált Okta-

tókórház minısítésre jogosult. 

A Tsukuba Memorial Hospital mint klinikai 
gyakorlóhely akkreditációja – az akkreditációs 
feltételeknek való folyamatos megfelelése ese-
tén – 2018. május 3-ig hatályos. A kórház az 
akkreditált klinikai gyakorlóhely minısítést 
kapja.
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Az orvos- és egészségtudomány, valamint a sporttudomány képzési területek szakjainak párhu-
zamos programakkreditációs vizsgálata LB elnöke 

2013/7/VI/1. sz. MAB határozat (2013.07.05.) 
Az orvos- és egészségtudományi, sporttudomá-
nyi párhuzamos programakkreditációs vizsgá-
lat LB elnöke: Frühling János onkológus, az 

ULB (Brüsszel, Belgium) professor emeritusa, 
Jules Bordet Institut nyugalmazott orvos-
igazgatója, a Belga Királyi Orvosi Akadémia 
"örökös fıtitkára", az MTA külsı tagja. 

 



 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2013. augusztus 
 

 

12 

DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK 

D12 ELTE történelemtudományok doktori iskola véleményezése 

2013/7/VII/4/1/2/542. sz. határozat (2013.07.05.) 
A MAB az Erdıdy Gábor vezette történelemtu-
dományok doktori iskola akkreditációját – a 
mőködési feltételek folyamatos biztosítása ese-
tén – 2014. XII. 31-ig megerısíti, mert  
- van 31 „megfelelt” minısítéső törzstagja 
- az egyetemi tanárok minimális létszámá-

nak: megfelel 
- honlapja: megfelel 
- képzési terve: megfelel 
- mőködési szabályzata: megfelel 
- minıségbiztosítási terve: megfelel 
- a doktori iskola vezetıje az elıírt feltételek-

nek: megfelel 

- a törzstagok kutatási területe, közleményei, 
ill. a DI képzési terve és a témakiírások, to-
vábbá a megadott tudományágak közötti 
koherencia: megfelel 

- mesterképzésre épülés kritériumának: meg-
felel 

- a tartalmas és informatív önértékelés krité-
riumának: megfelel 

- a felvett hallgatókkal kapcsolatos elvárá-
soknak: megfelel 

A részletes indoklást lásd a doktori adatbázis-
ban (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=538&id=48) 

 

D220 WJLF doktori iskola létesítésrıl szakvélemény kiegészítése

2013/7/VII/4/2. MAB határozat (2013.02.01.) 
Alábbiak alapján a MAB a 2013/4/VII/3/2. sz. 
határozatával elfogadott szakértıi véleményét 
fenntartja, s továbbra sem támogatja a Wes-
ley János Lelkészképzı Fıiskolán a Wesley 
Theológiai és Valláspedagógiai Doktori Is-
kola létesítését a hittudományok tudományte-
rületen (tudományágban). 
Elızmények, indoklás: 
A MAB az Oktatási Hivatal FF/172-7/2013 
számú – szakértıi vélemény kiegészítésére 
felhívó – végzésében, valamint a Wesley János 
Lelkészképzı Fıiskola rektorának – a végzés-
hez mellékelt, 2013. május 29-én kelt – levelé-
ben foglaltak alapján újból áttekintette a MAB 
2013/4/VII/3/2. sz. határozatával elfogadott 
szakértıi véleményét, melyben nem támogatta 
a Wesley János Lelkészképzı Fıiskolán a 
Wesley Theológiai és Valláspedagógiai Dokto-
ri Iskola létesítését a hittudományok tudo-
mányterületen (tudományágban). 
A MAB a doktori iskola létesítési dokumentu-
mainak vizsgálata során tartózkodott attól, 
hogy a képzési terv és a tananyag tartalmi 
kérdéseit vizsgálja, mivel mindig eszerint jár el 
a hitéleti képzések véleményezése során, tekin-
tet nélkül annak szintjére. A vizsgálat ez eset-
ben is arra irányult, hogy a létesítendı doktori 
iskola és annak képzési rendszere technikai 
értelemben megfelel-e a doktori iskolákkal 
szemben támasztott jogszabályi követelmé-

nyeknek és a MAB bírálati szempontrendszeré-
ben foglaltaknak, feltételezve, hogy pl. egy 
képzéshez rendelendı kreditek száma és allo-
kációja nem hitéleti kérdés. A képzési terv for-
mai kérdéseinek vizsgálata még hittudományi 
doktori iskoláknál sem kerülhetı meg, hiszen a 
képzési terv nemcsak a képzés tartalmát szabá-
lyozza, hanem a képzés egyéb körülményeit is. 
A MAB ismeri a nemzeti felsıoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Nftv.) hivatkozott rendelkezéseit. Az Nftv. ren-
delkezései szerint természetesen a fenntartó 
kötelessége és joga a felsıoktatási intézmény 
szervezeti és mőködési szabályzatának felül-
vizsgálata, valamint az Nftv. 94. § (6) bekezdé-
sében foglaltak teljesülése esetén, annak jóvá-
hagyása is, azonban ez nem zárja ki, hogy egy 
doktori iskola létesítési kérelem véleményezése 
során a MAB vizsgálja a képzés jogszabályok 
és szabályzatok által meghatározott kereteit is. 
Ennek egyik eszköze a doktori iskola mőködési 
szabályzatának vizsgálata. 
A törzstagok megfelelıségének kérdésében a 
MAB még a hittudományi doktori iskolák ese-
tében sem tudja az egyértelmően a doktori 
iskola tudományágától eltérı tudományágban 
szerzett doktori fokozattal és más tudományág-
ban végzett kutatási tevékenységgel rendelkezı 
személyek törzstagságát támogatni. Ha nem 
így tenne, azzal súlyos károkat szenvedne a 
magyar felsıoktatásban államilag elismertként 
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szerzett oklevelek minıségi megítélése. Mind-
egyik hittudományi doktori iskolát ugyanezen 
elvek mentén véleményezte korábban is a 
MAB, s a jelenleg mőködı doktori iskolák meg 
is feleltek a MAB bírálati szempontjainak. 
A MAB természetesen tisztában van azzal is, 
hogy a Wesley János Lelkészképzı Fıiskola 
továbbra is államilag elismert felsıoktatási 
intézmény, mely hitéleti képzést folytathat. Ez 
olyan alapvetı tény, melynek ellenkezıje fel 
sem merült a szakértıi vélemény kialakítása 
során, tehát a szakértıi vélemény sem utalha-
tott, és nem is utalt ilyenre. A nem támogatás 
alapjai tisztán minıségi kifogások. 

Mindezek mellett kiemelten hangsúlyozni kell, 
hogy a szakértıi vélemény határozati javasla-
tát a MAB Hittudományi Bizottsága készítette 
elı, melynek mőködtetését az Nftv. 93. § (5) 
bekezdése a MAB számára kötelezıvé teszi az 
egyházi fenntartók kezdeményezése alapján, s 
melybe csakis egyházi fenntartók által javasolt 
tagok kerülnek. A MAB és döntés-elıkészítı 
szervei minden hitéleti képzés véleményezését 
azonos szempontok szerint végezték és végzik 
ma is, fenntartóra való tekintet nélkül, s jelen-
leg öt akkreditált hittudományi doktori iskola 
mőködik Magyarországon. 

 

Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 

MAB kód Intézmény Pályázó neve Döntés Határozat szám 
E2797 PE David Michael Singleton T 2013/5/VIII/1/1. 
E2796 PE Tegyey Gabriella T 2013/5/VIII/1/2. 
E2715 PPKE Pojjákné Vásárhelyi Judit T 2013/5/VIII/1/3. 
E2790 SZE Pozna Radu Claudiu T 2013/5/VIII/2/1. 
E2774 DE Berényi Ervin László T 2013/5/VIII/3/1 
E2775 DE Illés Árpád T 2013/5/VIII/3/2. 
E2776 DE Magyar János T 2013/5/VIII/3/3. 
E2777 DE Módis László T 2013/5/VIII/3/4. 
E2781 DE Rurik Imre T 2013/5/VIII/3/5. 
E2778 DE Soltész Pál T 2013/5/VIII/3/6. 
E2702 ME Szebeni János T 2013/5/VIII/3/7. 
E2763 PTE Bajnok László T 2013/5/VIII/3/8. 
E2769 PTE Büki András T 2013/5/VIII/3/9. 
E2766 PTE Helyes Zsuzsanna T 2013/5/VIII/3/10. 
E2710 SE Dinya Elek T 2013/5/VIII/3/11. 
E2795 SE Lévay György István T 2013/5/VIII/3/13. 
E2709 SE Szalai Csaba T 2013/5/VIII/3/16. 
E2706 SE Tóth Miklós T 2013/5/VIII/3/17. 
E2728 SZTE Minárovits János T 2013/5/VIII/3/18. 
E2722 SZTE Novák Zoltán T 2013/5/VIII/3/19. 
E2721 SZTE Sáry Gyula T 2013/5/VIII/3/20. 
E2723 SZTE Széll Márta T 2013/5/VIII/3/21. 
E2712 PPKE Csehi Zoltán T 2013/5/VIII/4/1. 
E2800 LFZE Mohay Miklós T 2013/7/VII/1/1. 
E2801 KRF Takácsné György Katalin T 2013/7/VII/2/1. 
E2805 NKE Halász Iván T 2013/7/VII/2/2. 
E2803 NKE Kiss Zoltán László T 2013/7/VII/2/3. 
E2804 NKE Sallai János T 2013/7/VII/2/4. 
E2799 PE Guttman András T 2013/7/VII/3/2. 
E2708 SE klinikai orvostudományok NT 2013/5/VIII/3/12. 
E2707 SE klinikai orvostudományok NT 2013/5/VIII/3/14. 
E2711 SE klinikai orvostudományok NT 2013/5/VIII/3/15. 
E2720 ME földtudományok NT 2013/5/VIII/5/1. 
E2798 SZIE matematika- és számítástudományok NT 2013/5/VIII/5/2. 
E2802 KRF földtudományok NT 2013/7/VII/3/1. 
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK 

Támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Bk11szakir SZTE 
egészségügyi gondozás és prevenció (dentálhigiénikus 
szakirány) 

2013/7/VIII/2. 
(megjegyzéssel támo-

gatva) 

Nem támogatott alapszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Bk179 MOME tárgyalkotás 2013/7/VIII/1. 

Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Mk558 DE informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 
2013/6/VII/2. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Mk560 ANNYE összehasonlító állam- és jogtudományok 
2013/7/VIII/10. 
(megjegyzéssel támo-

gatva) 

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 
Mk556 SZIE mélyépítımérnöki 2013/5/IX/4 
Mki557 ELTE angol nyelvpedagógia 2013/5/IX/3 
Mk559 PPKE Európa-tanulmányok 2013/7/VIII/13. 
Mk561 MOME tárgyalkotás 2013/7/VIII/12. 
Mk563 EKF eredetvédelem és termékbiztonság 2013/7/VIII/11. 

Támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó Kérelem címe Határozatszám 

Bs1318 PTE üzleti szakoktató (vendéglátó, ügyviteli szakirányok) 
2013/5/IX/1. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Bs42szhk SZIE állattenyésztı mérnöki (Beregszász-Ukrajna) 2013/6/VII/1. 

Bs317szakir SZTE 
egészségügyi gondozás és prevenció (dentálhigiénikus 
szakirány) 

2013/7/VIII/9. 
(megjegyzéssel támo-
gatva: fejlesztés bemu-
tatása 2013.10.13-ig) 

Nem támogatott alapszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Bs1317 OE gazdaságinformatikus 2013/5/IX/2. 

Bs1323 KRE 
nemzetközi gazdálkodás (nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok, Európai Uniós támogatások szakirányok) 

2013/7/VIII/4. 

Bs1319 AVKF csecsemı- és kisgyermeknevelı 2013/7/VIII/3. 
Bs1322 IKF magyar 2013/7/VIII/8. 
Bs1321 IKF szociális munka 2013/7/VIII/7. 
Bs1320 IKF szociálpedagógia 2013/7/VIII/6. 
Bs1324 MOME tárgyalkotás 2013/7/VIII/5. 
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Támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 

Mi1486 PTE európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) 2013/5/IX/7. 

Ms1489 DE informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 
2013/6/VII/3. 

(megjegyzéssel támo-
gatva) 

Mi1503 ANNYE összehasonlító állam- és jogtudományok 2013/7/VIII/14 

Ms1507 SE mentálhigiénés családtudományi és családterápiás 
2013/7/VIII/24. 
(megjegyzéssel támo-

gatva) 

Ms1506 PPKE 
politikatudomány (összehasonlító politikatudomány, 
globalizáció szakirányok) 

2013/7/VIII/21. 
(megjegyzéssel támo-

gatva) 

Ms1495 ELTE Közép-Európa tanulmányok 2013/7/VIII/17. 
Mi1493 DE európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvő képzés) 2013/7/VIII/15. 

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Ms1485 SZIE mélyépítımérnöki 2013/5/IX/8. 
Ms1488 EKF vegyész (élelmiszervegyész szakirány) 2013/5/IX/6. 
Mi1487 ELTE angol nyelvpedagógia 2013/5/IX/5. 
Ms1491 SZE vállalkozásfejlesztés 2013/7/VIII/25. 

Mi1362szhk2 PTE 
általános orvos (egységes, osztatlan képzés 9-12 szemeszte-
ri részképzése székhelyen kívül) 

2013/7/VIII/23. 

Ms1494 PTE 
orosz nyelv és irodalom (nyelvészeti szakirány; alkalmazott 
irodalomtudomány szakirányok) 

2013/7/VIII/22. 

MsT1509 NYF tanár - népzene- és népikultúra-tanár 2013/7/VIII/32. 

MsT1500 KJF 
tanár - zenetanár (jazz-zongora-, -gitár-, -basszusgitár-, -
bıgı, -szaxofon-, -trombita-, -dob-, -ének szakképzettségek) 

2013/7/VIII/31. 

Mi1490 PPKE Európa-tanulmányok (angol nyelvő képzés) 2013/7/VIII/20. 
MsT1499 KJF tanár - hon- és népismerettanár 2013/7/VIII/30. 
Ms1504 MOME tárgyalkotás 2013/7/VIII/19. 
MsT1498 KJF tanár - angoltanár 2013/7/VIII/29. 
Mi1492 KRE európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelvő képzés) 2013/7/VIII/18. 
MsT1497 KJF tanár - történelemtanár 2013/7/VIII/28. 
MsT1496 KJF tanár - némettanár 2013/7/VIII/27. 
Ms1505 EKF eredetvédelem és termékbiztonság 2013/7/VIII/16. 
Ms1501 SZTE agrármérnöki 2013/7/VIII/26. 

Támogatott felsıoktatási szakképzés indítási kérelmek 

Kód Benyújtó A kérelem címe Határozatszám 
Fs238 NYME gazdaságinformatikus 2013/7/VIII/33. 
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