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A MAB észrevételei a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai koncepció  

2014. október 21-i változatához  

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 2014. október 31-i ülésén megtárgyalta a „Fokozatváltás a 
felsőoktatásban” című felsőoktatás stratégiai koncepciót. A MAB üdvözli, hogy egy újabb stratégiai szándékú és 

perspektívájú tervezet készült, s bízik abban, hogy a még formálódó szöveg véglegesítése után elfogadásra kerül, 
s a stratégia célkitűzései meg is fognak valósulni. A tervezet további alakításában, a stratégia kidolgozásában a 

MAB teljes szakértői gárdájával szívesen részt vesz. Az alábbi észrevételek döntően a koncepció azon elemeire 
vonatkoznak, melyek a felsőoktatás minőségét és minőségbiztosítását érintik. 

1. A tervezet helyesen fogalmazza meg, hogy „minden stratégia pontosan annyit ér, amennyire sikeres az 

implementálása”. (15.o.) Hozzá kell ehhez tegyük, hogy a stratégia értékét, s a majdani végrehajtás 
sikerességét az is meghatározza, hogy mennyire reálisak, megvalósíthatók a benne foglalt célkitűzések. E 
tekintetben a jelen szövegtervezet helyenként talán túlságosan ambiciózus, elszakad a realitásoktól, pl.: 

„Minden intézmény világszínvonalú abban az egy-két diszciplínában, amely a saját kiemelt területe”. (9.o.) 
„Valamennyi képzésben elő kell írni az idegen nyelven is meghirdetendő kreditek mennyiségét, minimális 

célérték a kreditek 10%-a” (20.o.), továbbá lásd még a K+F+I teljesítménymutatók célértékeit a 31-32. 
oldalon. 

2. Javasoljuk, hogy – a megvalósíthatóságra is figyelemmel – a stratégia ne egyszerre próbáljon sokat markolni. 
Az összesen 50 célkitűzés túl soknak tűnik (kivált, hogy még vannak kidolgozandó, illetve hiányzó területek). 

Szükségesnek tartjuk a nemzetgazdasági stratégiához illeszkedően kijelölt célok közötti szelektálást és 
rangsorolást, valamint a majdani implementáció időtervének és egyes lépéseinek kidolgozását. Az 

implementáció átgondolása ugyanis visszahat a célok kijelölésére, a célok közötti viszonyok, fontossági 
vonatkozások tisztázására. 

3. Általános irányultságát tekintve a tervezet erősen természettudományos és műszaki beállítódású. Hiányoljuk, 

hogy nem esik említés olyan jelentős területekről, mint a bölcsészet- és társadalomtudomány, még ha a 
stratégia megvalósításának későbbi fázisában kerülnek is előtérbe. 

4. A képzési és kimeneti követelmények megújítása (21.o.) kapcsán megjegyezzük, hogy azok a legtöbb szak 

esetében rendkívül általánosak, pontosítandók. Különösen igaz ez az elsajátítandó kompetenciák 
vonatkozásában. A jelenlegi KKK-k alapján nem lehet kellő biztonsággal megítélni egy-egy szakindítási 
tervezet, illetve működő szak megfelelőségét. 

5. Támogatjuk a duális képzések bevezetését. (22.o.) Javasoljuk azonban, hogy ez ne sietve, egy lépésben, 

hanem kellő körültekintéssel, kidolgozottsággal valósuljon meg, olyan területeken, ahol ezt a fogadó ipari 
vállalatok is igénylik, erősen támaszkodva az ilyen képzéseket működtető országok (pl. Németország) 

tapasztalataira, megvalósult jó gyakorlatára és az eddigi hazai tapasztalatokra (Audi, Mercedes stb). Felhívjuk 
a figyelmet arra is, hogy ipari szakembereknek az egyetemi oktatásba való bevonásához át kell tekinteni a 
vonatkozó tudományos minősítési követelményeket is. 

6. Egyetértünk az oktatók teljesítményközpontú előmeneteli rendszerének általános bevezetésével, s ezen 
belül azzal is, hogy szükséges az egyetemi tanárok kinevezését követő oktatói-kutatói munka 
minőségértékelése, ennek rendszerének kidolgozása. (23.o.) Fontosnak tartjuk azonban annak kiemelését, 

hogy az egyetemi tanároknak és a főiskolai tanároknak más-más vonatkozásokban kell kiemelkedőknek 
lenniük, velük szemben nem lehetnek azonosak a kinevezési, kiválósági szempontok. 

7. Messzemenően egyetértünk az emelt szintű érettségi elvárásával. (19. o.: „az emelt szintű érettségi (…) a 

továbbtanulás feltételeként a középtávú elképzelések részét képezi”, 23.o.: „középtávon elő kell írni az emelt 
szintű érettségi(t)”) A 24. oldalon levő megfogalmazás  szerint – az anyagban korábban írtaktól eltérően – 

azonban erre csak bizonyos szakokon, és csak 2020-tól kerülne sor. Álláspontunk szerint az emelt szintű 
érettségit minden szakon, s minél előbb, legkésőbb 2017-től meg kell követelni a felsőoktatásba való 
belépéshez (FSZ képzés kivételével). Javasoljuk a 24. oldalon levő megfogalmazást módosítani. 

8. A tervezet egy önálló célkitűzést fogalmaz meg a MAB szerepének újraértelmezésére vonatkozóan. (24.o.) 

Az anyagban ugyanakkor több helyen is előfordulnak a MAB-ot közelebbről érintő elemek. Javasoljuk, hogy 
ezek integráltabban jelenjenek meg egy általánosabb, minőségbiztosítási fejezetben.  
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9. A minőségbiztosítási fejezetben mindenekelőtt meg kell fogalmazni a magyar felsőoktatás 

minőségbiztosításának alapvető célkitűzéseit, tartalmi elemeit és eszközeit. 

10. A minőségbiztosítási fejezet kidolgozásában, a fent jelzettek és további vonatkozó célkitűzések 
meghatározásában a MAB szívesen részt vesz. Igen lényeges további célkitűzésnek tartjuk pl. az Európai 

Felsőoktatási Térség országai által elfogadott dokumentumok hazai implementálását, a magyar felsőoktatás 
ezen dokumentumoknak megfelelő működtetését, különös tekintettel a felsőoktatási minőségbiztosítás 

európai sztenderdjeire és irányelveire (ESG, átdolgozott változat elfogadása 2015-ben).  

11. Ugyancsak lényeges feladat, hogy a felsőoktatási intézmények és programok minőségértékelése, 
akkreditációja és engedélyezése (licensing) közötti viszonyt, valamint az érintett szervezetek hatáskörét és 
felelősségét stratégiai szinten is egyértelműsítsük és ennek megfelelő kommunikációját biztosítsuk. 

12. Egyetértünk azzal, hogy az ipari, üzleti, gyakorlati szakemberek felsőoktatásba való nagyobb mértékű 
bevonása érdekében átdolgozásra kerüljenek az oktatókkal szembeni akkreditációs elvárások. (24.o.) A 
MAB kész bírálati szempontrendszerét ennek megfelelően átgondolni, módosítani. 

13. Nem értjük a MAB-ra vonatkozó célkitűzés negyedik akcióját: „A fenntartó saját hatáskörében rendszeresen 

ellenőrizze az intézmények belső minőségbiztosítási rendszerét és annak működtetési gyakorlatát.” (24.o.) Ez 
minden fenntartóra vonatkozna? S milyen módon, milyen szakértői bázison látná el ezt a feladatot a fenntartó? 

Ha ebben a MAB játszana szakértői szerepet, akkor azt egyértelműen szerepeltetni kell a megfogalmazásban. 

14. A fenntartói ellenőrzés tárgyalása (akció) előtt indokoltnak tartjuk, hogy az intézmények ellenőrizendő belső 
minőségbiztosítására vonatkozóan is elvárással és útmutatással szolgáljon az anyag (összefüggésben a fent 

javasolt minőségbiztosítási fejezet általános részével). 

15. Az intézmények profiljának differenciálása (39.o.) kapcsán megjegyezzük, hogy nem tartjuk szükségesnek a 
tudományegyetemi kategória kiemelését. Minden egyetem egyik alapvető feladata a kutatás, a tudomány 
alkotó művelése. 

16. Meglepődéssel olvastuk a tervezetben a közösségi főiskola intézménytípus értelmezését, mely szerint nem a 
meglévő intézmények közül válna néhány a profiltisztítás és specializáció révén közösségi főiskolává, hanem 
ezek új intézmények, illetve más intézmények új képzési helyszínei lennének. (39-40.o.) Ez lényegében a 

korábban megszüntetett, magyarországi székhelyen kívüli képzések lehetőségének visszaállítása lenne, 
mellyel nem értünk egyet. A képzések minősége szempontjából kifejezetten aggasztónak tartjuk az inter-city 

professzorok, utazó oktatók számának ennek kapcsán várható emelkedését. („A közösségi főiskola nem 
rendelkezik saját maga által foglalkoztatott oktatókkal”. 39.o.) 

17. Nem értünk egyet azzal a célkitűzéssel, hogy a felsőoktatási intézmények egymás infrastruktúráját 

használva közös képzéseket indítsanak, melyeknek a minőségi feltételei az intézményben, a képzés 
helyszínén nem állnak rendelkezésre. (21.o.) Hozzátesszük, hogy ez a célkitűzés ellentétben áll a koncepció 
több más célkitűzésével, így a képzések számának csökkentésére irányulóval (25.o.), továbbá a profiltisztítás 

és specializáció általános célkitűzésével (3.1. fejezet). 

18. Az anyagban további ellentmondások is vannak az egyes célkitűzések között, pl. hallgatói hozzáférés és 
regionális kínálat növelése (22.o.) – képzések számának 15%-os csökkentése. (25.o.) 

19. Egyetértünk azzal, hogy a hallgatók komolyabb, intenzívebb egyéni munkát végezzenek az intézményben 

hallgatott kontaktórákon túl. (51.o.) Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez nem feltétlenül csökkentené 
az oktatók oktatói terhelését. Sőt, az egyéni hallgatói munka vezetése, külön-külön tutorálása általában 

többletmunkát igényelne az oktatóktól. („A felsőoktatásban újra általános lesz a mester-tanítvány viszony”. 
8.o.) 

 

Budapest, 2014. október 31. 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság  
 


