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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
akkreditációs értékelése
I. Akkreditációs minősítés: A
Indoklás
A beadott önértékelés, annak kritikai elemzése, a kiegészítő anyagok áttekintése, a helyszíni
látogatások eredménye, az ad hoc bizottság előterjesztése alapján a MAB testülete az intézményt
és annak minden karát akkreditálja.
Az egyetem oktatási-kutatási politikája, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, a karokon folyó
oktató-nevelő, tudományos munkája, a kibocsátott hallgatók szakmai felkészítése, a reá bízott anyagi
és szellemi javakkal való gazdálkodás, gondoskodás, az intézményi tanulástámogatási rendszer, a
hallgatói szolgáltatások, a kiépülő minőségbiztosítási rendszer színvonala az intézmény
akkreditációját teszi lehetővé és indokolttá.
Az Intézmény rövid története
Az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye pillanatnyilag nyolc karral rendelkezik,
gyökerei az 1782-ben alapított Institutum Geometricum-hoz vezetnek, amelyből a József Ipartanoda
(1846), a Joseph Industrieschule (1850) a Joseph Politechnicum, (1856), a Királyi József Műegyetem
(1871/72-es tanév), a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1934),
Budapesti Műszaki Egyetem (1949) intézmények alakultak. Az intézmény jelenlegi nevét 2000.
január 1.-óta használja, kiszélesedett profilját is nevében hordozva.
Jelenlegi karai a jogelődök alapítás éveivel:
Építőmérnöki Kar (1782), Gépészmérnöki Kar (1871), Építészmérnöki Kar (1873), Vegyészmérnöki
és Biomérnöki Kar (1873), Villamosmérnöki és Informatikai Kar (1949), Közlekedésmérnöki Kar
(1955), Természettudományi Kar (1998), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (1998).
Az intézmény 1901 óta jogosult doktori cím adományozására. 1991 óta a jelenlegi rendszerben 14
doktori iskolában van lehetőség PhD fokozat elnyerésére.
Az egyetem 2002 óta a TQM filozófia alapján működteti minőségbiztosítási rendszerét.
II. Működés és minőségértékelés
II.1. Az egyetem oktatási-kutatási politikája, stratégiája.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban BME) hivatásának tekinti az
erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást,
fejlesztést és innovációt, valamint a tudományos minősítést a műszaki- és természettudományokban, a
gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein, továbbá a bölcsészettudományokban és a
művészetek tudományterület egyes tudományágaiban.
Célja, hogy a kiadott diplomák értékesek legyenek, az intézmény meghatározó szerepet játsszon a
kutatásban-fejlesztésben. Az oktatás területén biztosítani kívánja a hallgatók tanulási feltételeit,
tehetségük kibontakozását, az elmélet-gyakorlat egységét. A tudomány haladását, a társadalom
igényeit figyelve képzéseit folyamatosan fejleszti. Szoros kapcsolatot tart fenn mind a hazai és külföldi
társintézményekkel, szakmai szervezetekkel, a gazdasági szférával. A gazdaság szereplőivel komoly
élő kapcsolatot építenek ki, számos K+F+I munkát a megrendelők megelégedésére teljesítve.
Az egyetem oktatási, kutatási, innovációs tevékenysége országos kiemelkedő, nemzetközi szinten is
elismert, vállalati felmérések alapján karai az ország legnagyobb presztízzsel rendelkezői között
találhatók.
Az oktatás elválaszthatatlan része a tudomány művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. A doktori
iskolák jelentős mértékben segítik e célok valóra váltását. A 12 MTA-BME kutatócsoport jelenléte is
aláhúzza a tudományban elfoglalt magas pozíciójú helyét. Vallja, hogy a magas színtű, korszerű tudás
átadása komoly, nemzetközi rangot is kivívó kutatás nélkül elképzelhetetlen. Ebből adódóan törekszik
neves szakemberek kinevelésére, meghívására, azok alkalmazására, teljesítményhez igazodó
bérrendszerre.
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Az egyetem és karai nagy súlyt fektetnek a nemzetközi kapcsolatok ápolására, elismertség fokozására.
Számos EU projektben vállalnak nem kis szerepet, konferenciák előadói, szervezői, szerkesztőbizottságok tagjai, sok publikációjuk rangos folyóiratokban jelenik meg, számosan rövidebb-hosszabb
idejű tanulmányutakon vesznek részt, legjobb diákjaik sikeresen vesznek részt részképzéseken.
A jövőt tekintve céljuk az MSc/BSc létszámokban az országos átlagot jelentősen meghaladó
számarány elérése, amit a tudatos humánpolitika, a kutatási infrastruktúra fejlesztése is indokol,
alátámaszt.
A hallgatók után járó források elégtelen volta miatt kiemelt szerep jut a pótlólagos források
felkutatására, a felvállalt munkák, szolgáltatások szervezésére, a kari gazdálkodás felelősségének
emelésére. A 2008-as egyetemi költségvetés 26 milliárd forintnyi összegéből 14,5 milliárd származott
az állami költségvetésből. A hiányzó rész megszerzése a különféle pályázatokból, K+F+I munkákból,
a szakképzési hozzájárulásból, az innovációs járulékból, az oktatásból stb. történik, nem kis energiát,
összességében magas oktatói munkaráfordítást, szabadidő feláldozást követelve. Céljuk, hogy a K+F+I
munkákból származó bevételek érjék el saját bevételeik egyharmadát.
A korszerű laborok, egyéb oktatási-kutatási infrastruktúra kiépítésére fokozott figyelmet fordítanak,
gyakorlatilag, azonban azt csak a fent említett saját erőforrás révén tudják biztosítani.
A kutatásszervezéssel és hasznosítással kapcsolatban kiemelendő az a szolgáltatási rendszer, amellyel
az egyetem az oktatásban és kutatásban résztvevők számára segítséget nyújt a források megszerzésével
kapcsolatos tájékoztatással, a forrásokat nyújtó szervezetekkel való kapcsolatok fenntartásával, segíti a
pályázatok elkészítését, a megszerzett források felhasználását, a szellemi tulajdonjog védelmét és
hasznosítását, az innovációval foglalkozó vállalkozások létrehozását és menedzselését.
A kibocsátott diplomák presztízse magas, a végzősök elhelyezkedési lehetőségei igen jók. A hallgatói
létszám emelésére az elkövetkező években a demográfiai helyzetre is tekintettel nem nagy az esély.
Helyette a minőség megőrzése, az eredményesség javítás szerepel kitűzött célként. Céljuk a legjobb
adottságokkal rendelkező hallgatók megszerzése az alap, majd a mesterképzésre. A hagyományosan jó
magyar mérnökképzésre hagyatkozva, az elkövetkezendő idők megkövetelik a mostanra kialakult a
tömegoktatásból adódó igen magas hallgatói/oktatói arány lényeges csökkentését.
A „graduális” képzésen kívül az Egyetem nagy figyelmet fordít a szakirányú továbbképzésre is.
Erősíteni kívánják az idegen nyelvű oktatást, egyrészt önálló tantárgyakkal, másrészt a teljes szakot
lefedően angol, német nyelvű képzések meghirdetésével, továbbá külföldi doktoranduszok fogadása ill.
közös külföldi intézményekkel együttes doktori képzés is szerepel programjaikban.
A jó hallgatói-oktatói viszony fenntartása kiemelt fontossággal bír hétköznapi munkájukban.
A minőségközpontúság következtében nagy figyelmet fordítanak a minőségbiztosítási rendszer
megkezdett működtetésre.
II.1.2. Szervezetfejlesztés, a BME divizionális modellje
A BME méretének növekedése, a kínált szolgáltatások sokszínűsége arra kényszeríttette rá a
szervezetet, hogy a lineáris-funkcionális irányítási modell helyett egy újabb, divizionális modellt
alkalmazzon.
Az új modell értelmében az egyetem vezetését a Rektori kabinet, a Belső Ellenőrzési Csoport
(törzskari szervezeti egységek) adják, ami alá második szintként: 1. a Diviziók (karok+Hallgatói
Önkormányzat), 2. az oktatást és kutatást szolgáltatásaikkal támogató szervezetek (BME Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár (BME OMIKK), Központi Tanulmányi Hivatal (KTH),
Diákközpont (DIK), 3. az oktatást és kutatást rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal
segítő szervezet /Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMF)/ tartozik. A harmadik szintet a szenátus
által elfogadott SzMSz-szel rendelkező szervezetek, egységek jelentik.
A legfőbb döntéshozó szerv a 33 tagú Szenátus. A szenátusi előterjesztéseket az Oktatási Bizottság, a
Tudományos Bizottság, a Gazdasági Bizottság, ill. a Gazdasági Tanács és a Rektori Tanács
véleményezi.
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A rektor stratégiai irányító munkáját egy rektorhelyettes, a főtitkár, ill. a gazdasági műszaki főigazgató
segíti, operatív feladatai megoldásában elsősorban az oktatási és nemzetközi igazgató működik közre.
E sajátos irányítási szisztémában az egyetem nyolc dékánja lényegében projektalapú rektorhelyettesként is működik. Az irányító munka stratégiai és operatív megbeszélések rendszerén
nyugszik. A BME irányítási rendszere annyira új, hogy annak tartós működőképességéről nem
állhatnak rendelkezésre tapasztalatok. Az eddigi gyakorlat arra utal, hogy az új szisztémára történő
átállás zökkenőmentesen végbement, s a zavartalan működés feltételei minden fontos funkció kapcsán
megvannak.
A BME a Total Quality Management vezetési filozófia alapelvei alapján hozta létre saját
minőségbiztosítási rendszerét, melyet a partnerközpontúság, a működés folyamatos javítása, a teljes
elkötelezettség vezérel. Nem hoztak létre különálló szervezetet, hanem a minőségmenedzsment
funkciók a vezetési funkciók szerves részét képezik.
A felső vezetés külső kapcsolatai számos formában jelennek meg: szerződéseken, megállapodásokon,
rendezvényeken keresztül, cím-kitüntetések adományozásával, sajtókapcsolatok révén, honlap
felhasználásával, szakmai szervezeteken keresztül, ill. közvetlen személyes kapcsolatokkal.
A belső kapcsolatoknál az értekezletek, a honlap, újságok bírnak kitüntetett szereppel.

II.1.3. A források felosztásának rendszere
Az egyetem költségvetési rendszere meglehetősen bonyolult. Nagyságrendben 30 Mrd Ft-tal
gazdálkodnak, aminek hozzávetőleg fele saját bevétel.
Ezen összegből nagyjából a kétharmada kari szintekre kerül, a többi rész kétfele oszlik. Egyik rész az
általános költségekre (tanulmányi hivatal, könyvtár, rektori kabinet, gazdasági adminisztráció stb.),
míg a másik része létesítményköltségekre (beruházások, üzemeltetés, karbantartás stb.) fordítódik.
A karra jutó összegből jelentős rész a hallgatókhoz közvetlenül kapcsolódó juttatások fedezésére
szolgál (ösztöndíj, kollégiumi támogatások stb.). Az egyes karok az általános költségekhez bevételük
alapján járulnak hozzá, míg a létesítményköltségekhez döntően a használatba vett egyenértékes terület
alapján számolnak el. Mivel a karok minden „okozott” költséget megtérítenek, a saját bevételből
történő elvonás már csak szerény 5%-os mértékű.
A leírtak egy egyszerű képet festenek a gazdálkodási rendszerről. A karra jutó összeg állami és saját
forrásból áll. Ami az állami oldalt érinti, főként hallgatói normatívák alapján kerül kiszámításra, azaz
túlságosan egysíkú, minden kar a minél nagyobb hallgatói létszámban érdekelt, ill. átoktatásai révén
minél nagyobb, a többi kartól kapott összegben. Ténylegesen nem érdekelt a nagy terület feletti
gazdálkodásban. Viszont a mérnökképzést laborok, műhelyek nélkül magas szinten művelni lehetetlen.
A versenyképesség megkövetel bizonyos szintet, a laborokban, a kutatási kapacitásokat reprezentáló
oktatói-kutatói létszámban. Kritikus tömeg, szokás mondogatni, ezekhez pedig pénz kell. Ha az nincs
meg az állami oldalról, akkor a kar kénytelen saját forrást teremteni, amihez pedig nem jelentéktelen
munkát, energiát, időt használ fel, munkatársaitól olykor az igazi egyetemi léthez nem tartozó
időráfordítást megkövetelve. A karok látogatása egyértelművé tette, hogy az egyetem
alulfinanszírozott, az oktatásra fordított idő nem a világ élvonalában lévő egyetemeken kialakultaknak
felel meg. Más oktatást érintő központi előírásokra, más támogatási rendszerre van szükség, továbbá az
egyetemnek is érdeke, hogy oktatását a bolognai folyamat bevezetése során kialakultak
felülvizsgálatával átalakítsa, módosítsa, kevesebb tantárgy, szakirány, szak lerögzítése mellett.
A BME tudatos ingatlangazdálkodást folytatva szeretné eladni ki nem használt épületeit, ennek
realizálása azonban – elsősorban az új jogszabályok adta lehetőség többféle hatósági értelmezése miatt
– lassan halad.
Az egyetemi gazdálkodást nagyfokú átgondoltság, tudatosság és tervszerűség jellemzi. A gazdasági
vezetés tudatosan törekszik arra, hogy az egyetemen induló minden projektnek, programnak, akciónak
legyen előzetes gazdasági kalkulációja. Az így kapott költségterv segít kiküszöbölni, vagy orvosolni a
nagyobb tévedéseket, s érvényre juttatja a pénzügyi szempontokat.
Az egyetemi gazdálkodás minőségének fokmérője, hogy ismeretlenek a likviditási zavarok, s jelentős
pénztartalékkal rendelkeznek. Az egyetem arra is példát mutat, hogy a szolgáltatási funkciók nagyobb
részét ma is saját vállalkozásban végzi, s csak kevés esetben élt a kiszervezés lehetőségével.
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A karok közötti – akár túlköltekezés, akár veszteségtérítés miatt – keresztfinanszírozás nem tekinthető
bevett gyakorlatnak. A karok között fejlesztési-beruházási céllal végrehajtott forrás átcsoportosítás
feltételei és lebonyolítása átláthatóak. Ugyanakkor a reális területhasználati díjak meghatározása
megkövetelné a tényleges ráfordítások (pl. energia) mérhetőségét és ezek alapján való elszámolási
rendszer kialakítását. A laborok leadásának kényszere, felvállalása az oktatás-kutatás nemzetközi
összehasonlítását is figyelembevevő szempontokat nem nélkülöző gondos elemzést is igényelne.
II.1.4. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése
Az egyetem képzési területei a következők: informatika, műszaki tudomány, társadalomtudomány,
természettudomány, . gazdaságtudomány.
A
doktori
képzés
tudományterületei:
műszaki
tudományok,
természettudományok,
társadalomtudományok, bölcsészettudományok, művészetek.
A fentiekkel kapcsolatban az egyetem az alábbi karokra bontva szervezi meg képzését, kutatási
munkáját: Építészmérnöki Kar, Építőmérnöki Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Gépészmérnöki Kar, Közlekedésmérnöki Kar, Természettudományi Kar, Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar.
A tudományos munka kereteit bővítendő, közvetlen kari felügyelettel a Biomechanikai Kooperációs
Kutatóközpont, az Egyesült Innovációs és Tudás Központ, a Közigazgatási Informatikai Központ, az
Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont jelentős mértékben hozzájárul az egyetem
szellemi kapacitásának jobb kihasználásához, a hallgatók kutatómunkába való bevonásához, a K+F+I
sikeres megvalósításához a központ profijába illeszkedő területen.
A műszaki szakokon a magas felvételi pontok ellenére nem kevés a lemorzsolódás, csökkentésére
különféle módszereket alkalmaznak. Általában a középiskolai gyenge előképzettség az előrehaladás
gátja, a diploma értékét megőrzendő az oktatók igyekeznek a követelményeket fenntartani, nem kis
segítséget felkínálva a hallgatóknak az anyag elsajátításhoz, begyakorláshoz.
A végzettek pályakövetésére fokozott figyelmet fordítanak, a tapasztalatokat beépítik az intézményi
oktatási politika alakításába. A végzettek elégedettsége az intézménnyel kapcsolatban magas, amiről a
látogatás során a végzettekkel való találkozásokban személyesen is meg lehetett győződni.
Új tanterv készítése, új szakirány indítása központilag előírtak szerint történik. Az oktatási folyamat
összehangolását és a folyamat különböző adatainak, követelményeinek, információinak rögzítését a
Neptun rendszer működése biztosítja. A bolognai rendszerre való átállás nagy energiát kötött le, lassan
a régi képzésben lévők befejezik tanulmányaikat, a lemaradók kezelésére külön szabályt alkottak.
Tervezik a bevezetett alap- és mesterképzés eddigi tapasztalatait feldolgozni, ezek alapján a szakok
anyagának tökélesítését elvégezni, ill. néhány esetben új alapszakot, mesterszakot alapítani. A
termelési gyakorlatok rendszerét, követelményeit újrafogalmazzák, a TDK munka lehetőségeire,
irányítottságára szintén nagy figyelmet fordítanak a mesterképzés és a doktori képzés színvonalának
emelése érdekében.
II.1.5. Hallgatói értékelés
A hallgatók értékelésére vonatkozó általános szabályokat az SzMSz, az egyes tárgyak követelményeit
a tárgyhoz rendelt tantárgyi tematika részletesen tartalmazza. A hallgatói interjúk alapján a TVSZ-re,
annak betartására nem volt észrevétel. A hallgatók tanulmányi előremenetét a Neptun rendszer alapján
lehet nyomon követni.
A hallgatók véleményének bekérése az oktatásra, az oktatókra vonatkozólag évek óta folyik, de a
rendszer működtetésére, a hallgatói válaszolók számának emelésére továbbra is kiemelt figyelmet kell
az intézménynek fordítani. A beérkezett észrevételek alapján a legjobb oktatók az intézményen belül és
hallgatók között magas tekintéllyel járó „A Műegyetem kiváló előadója” elismerésben részesülnek.
A diplomatervek reális osztályzatai annak értékét jól kifejezik. Értékelési rendszerük a gazdaság
szereplőitől kapott vélemények alapján a gyakorlati képzés minőségének további emelését segítik elő.
II.1.6. Doktori képzés
A 15 Doktori Iskola által szervezett képzésbe állami ösztöndíjjal évi 100-110 hallgató lép be évente,
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hasonló nagyságrendű a vállalati ösztöndíjasok száma is. A levelező képzésben évi 75-80 fő vesz részt,
aminek a számát csökkenteni óhajtják. Összességben évi 290-300 fő kerül be a képzésbe. Általában a
felvettek háromnegyede jut el az abszolutóriumig. A képzésbe való bekerülés után általában a
hallgatók 4, 5 és 6, 8 év között szereznek fokozatot, az átlag 5,7 év. A bevezetendő, egyetem által
biztosított doktorjelölti ösztöndíj az abszolutóriumot megszerzett és a jól előrehaladt diákok számára jó
lehetőséget tud biztosítani a kutatás befejezésére, az értekezés megírására. Az iskolákban a
témaválasztás, a felvételi, a tudományos vezető kiválasztása, az alkalmazott kreditrendszer
követelményei körültekintő módon szabályozottak, ebből adódóan az iskolákban komoly munka
folyik. Számos hallgató részt tud venni külföldi tanulmányi utakon, konferenciákon való fellépéseken,
eredményeik rangos folyóiratbeli publikálásában. A hallgatói találkozáson a hasonló profilú „rokon”
tanszékek által szervezett szemináriumok megtartásának igénye merült fel, aminek bevezetése
indokolt. A kétlépcsős képzést a doktori képzés oldaláról szemlélve, az nem kis veszélyt rejteget,
ugyanis a megfelelő alapozás hiánya a mesterképzés sikerességét is nagyban hátráltathatja.
Mindenképen érdemes elemezni a tehetséggondozás mikéntjét ebben az esetben, az alapképzésbeli –
műszaki területen – emelt szintű természettudományi ismeretek oktatásának speciális szakirányok
felajánlásának lehetőségét, hisz a doktori képzés színvonala, döntő mértékben befolyásolja a végzettek
egyetemi oktatóként való alkalmazásának lehetőségét, avagy annak elvetését.
II.1.7. Az oktatói minőség biztosítása, a személyi kiválasztás rendszere
A kari akkreditációs jelentések alapján minden kar kritikusan kezeli humán-politikáját, nagy figyelmet
fordít az utánpótlás biztosítására, a minősítetek számának emelésére, az elismertség növelésére, a kar
kutatási eredményeinek rangos helyeken történő bemutatására, publikálásra. A publikálást illetően a
kép még lehetne jobb is, karonként erősen változik, sőt még karon belül is. Dicsérendő az a
vállalkozás, amely révén az egész egyetemre vonatkozólag egy egységes adatbevitelre épülő
publikációs adatbázist építenek ki. Az adatbázis megkönnyíti az oktatók, PhD hallgatók munkájának
ezen irányú értékelését, az egyetemi teljesítmény naprakész helyzetének felmérését, az
összehasonlíthatóságot, a minőségi mutatók automatikus generálását stb.
Az elkövetkezők egyik legfontosabb feladata a megfelelő szintű szakembergárda jelenlétének hosszú
távú biztosítása, a fiatalítás továbbvitele. A rendszerváltást követő recesszió az egyetemet sem hagyta
érintetlenül, ma a 45 év körüli nemzedék hiánya az elkövetkezendő években komoly kihívást fog
jelenteni az egyetem számára az oktatás, a kutatás magas színtű megtartása, biztosítása oldaláról.
Minden bizonnyal a „kétpúpú” korfa diagram nyergében helyt foglaló oktatók kicsiny száma miatt, az
idősebb korosztály továbbfoglalkoztatása is fel fog merülni a problémák enyhítése céljából.
Az egyetemen egységesen, kétévente minden oktató-kutató írásos formában önértékelést végez
megadott szempontok alapján. Ez az értékelés kiterjed az oktatási, a kutatási, szakmai-közéleti,
nemzetközi tevékenységre, a vezetői munkára. Az értékelés jó lehetőséget ad az egyén és tanszéke
oktatásban, kutatásban elfoglalt helyének elemzésre, a javítás irányába tett lépések megtételére.
Az egyetemi tanári kinevezések követelménye legtöbb karon az MTA doktora cím megléte, ill. magas
szintű alkotói munkásság igazolása. A doktori eljáráshoz kapcsoltan a szükséges publikációs
követelményeket átdolgozták az elmúlt években, a PhD értekezések színvonalának emelése, a
nemzetközi ismeretség szélesítése céljából.
II.1.8. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere
Az egyetem nemzetközi kapcsolatait stratégiai jelentőségűnek tartja. Fejlesztésénél az oktatási, kutatási
tapasztalatok beszerzését, a hallgatói mobilitás különböző formáinak kibontakoztatását, a közös
kutatások révén elismertség növelését tekintik kiemelt célnak. A költségtérítéses képzést 2011-re
olyannak szeretnék látni, hogy annak felét az idegen nyelvű képzés adná.
Kapcsolataikat a távoli és közeli országok felsőoktatási intézményeivel szélesítik, újítják meg. Részt
vesznek számos nemzetközi fórum munkájában, egyetemek közötti hálózatok megteremtésében,
számos nemzetközi konferencia helyi szervezésében. A hallgatói ERASMUS mobilitás keretében az
utóbbi 10 évben mintegy 1500 hallgató utazott ki és 1100 hallgató érkezett az egyetemre. Kétoldalú
szerződéseik száma több száz, amelyeknek értékelésére érdemes kiemelt figyelmet fordítani.
Magyarországi kapcsolataik a felsőoktatásban betöltött súlyúknak megfelelően erős és hatékony.
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II.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A jól megszervezett oktatási munkát az infrastrukturális ellátás biztosítja, korszerű feltételek adottak a
működéshez. Az infrastrukturális ellátás lehetővé teszi a magas szintű kutatást, amelyekbe a
hallgatóság jelentős (kb. 4-5 %-át) TDK-n, ipari munkákon keresztül bevonják. Az infrastrukturális
elemek terhelése összehangolható, az igények teljesíthetők, az oktatásra, kutatásra való rendelkezésre
állás folyamatosan stabilan tartható.
A könyvtári ellátottság, a BME OMIKK jelenléte miatt, az igényeket biztosítja, a BME-n művelt
műszaki, természettudományi tudományterületek fejlődését követi, amivel a széleskörű, elmélyült,
kiterjedt tudományos munkát támogató könyvtári anyag biztosított. A szolgáltatás az érintettek
számára korszerű formában korlátozás nélküli elérhetőséggel/hozzáféréssel rendelkezésre áll. A kari,
tanszéki könyvtárak speciális anyagaikkal szintén jól szolgálják az oktatást, kutatást, azonban
állományaik fejlesztésére szerény anyagi eszközök állnak rendelkezésre. A hallgatók által elérhető
gépek száma kielégíti az igényeket. A Hallgatói Számítógép Központ 272 PC bázisú számítógépet
üzemeltet. A fejlett, jól kiépített belső vezetékes és vezeték nélküli hálózatra a kollégiumokban, az
oktatási épületekben lehet rácsatlakozni. A HSZK levelező szerverét 15.000 regisztrált felhasználó éri
el.
Külön érdemes szólni a Központi Tanulmányi Hivatal-ról. Több éves előkészítő munka után öt évvel
ezelőtt jött létre a KTH, amelynek nyomán elkezdődött a hallgatói ügyintézés nagy részének
centralizálása. Célszerűségi megfontolásból bizonyos tanulmányi funkciók ügyintézése a karokon
maradt, ám párhuzamos funkció-gyakorlás nem folyik. A kialakult centralizált rendszer fejlesztésének
végső célja a komplett hallgatói elektronikus ügyintézés kialakítása. A rendszer működőképességének
fenntartásához szükség volt a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzatok harmonizálására, a kari
kivételek minimálisra csökkentésére. A centralizált ügyintézés nem okoz időnövekedést, nem idéz elő
zökkenőket, a rendszer zavartalan működésre képes. A centralizáció és egységesítés nagyban
hozzájárult a hallgatók tanulmányi követelményeinek egységesüléséhez és átláthatóságához. A KTH
hallgatói tanulmányi ügykezelése költségtakarékosan, minimális várakozási idő mellett funkcionál. A
rendszer zökkenőmentes működésében nagy szerepet játszott a több éven keresztül tartó műszakitartalmi előkészítés. A karok felesleges és a centralizációval kiküszöbölhető adminisztrációtól
szabadultak meg, a tartalom minimális sérelme nélkül. A karok döntési kompetenciájába tartozik
továbbra is a szakok létesítése-indítása, a képzés- és a kapacitás adminisztráció, a felvételi ponthúzás,
az alkalmassági vizsga lebonyolítása, a szakirányú továbbképzés és a doktori képzés adminisztrációja.
Ennek eredményeként – s a feladatok növekedése miatt – a karokon jelentős létszámcsökkenés nem
történt, ám a képzési és hallgatói ügyintézés költségessége nem növekedett.
A nyolc kollégiumot felölelő szakkollégiumi hálózat a férőhely igényeket kielégíti, mért aránya az
országos átlagnak megfelel, az oktatás támogatása a rendszeresen értékelt és szükség szerint bővített
feltételek biztosításával történik (területek, zavarmentes körülmények, alapvető infrastruktúra). A
kollégium élet szervezésénél a tanulási feltételek biztosítása meghatározott (rendezvények, Kollégiumi
szabályzat, felügyeleti rend).
A hallgatók számára tanrendi és tanrenden kívül biztosítottak a sportolási lehetőségek. A sportolási
lehetőségek mellett a tudatos tömegsportszervezés is zajlik.
II.1.10. Belső információs rendszer és a nyilvánosság
A dolgozók tájékoztatásában meghatározó a szolgálati úthoz tartozó értekezletek (megfelelő
képviseletekkel együtt)
 vezetői értekezletek,
 kari összdolgozói, összoktatói értekezletek,
 intézeti, tanszéki, illetve munkahelyi értekezletek
 szakmai tanácskozások.
Az egyetemen szokásos fórumok és a szolgálati úti információáramlás mellett fontos szerepet töltenek
be a dolgozók, hallgatók tájékoztatásában az egyetemi, valamint a kari honlapok.
Az információk áramlása hatékony, az informatikai rendszer átlagon felüli színvonalú, teljessége
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egyenletes. Az információmenedzselés a vezetői eszközök kiemelten támogatott eleme.
A hallgatók tekintetében a belső információs forrás a honlap mellett a Neptun rendszer.
Nyilvánosság
A nyilvánosságnak két tekintetben adnak teret, úgymint
 Intézményi, tanszéki kiadványok, tájékoztatók, valamint
 A BME honlapja. Az intézményi honlap mellett minden karnak van saját honlapja. Az eltérő
szintű kidolgozottságot, tartalmat célszerű volna egységesíteni. A külső látogató el tudja érni a
honlapon az egyetem legfontosabb, széles érdeklődésre számot tartó tartalmait.

II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
A BME minőségmenedzsment rendszere TQM filozófián alapul. A TQM rendszer a következő
alapelvekre épít:
 Partnerközpontúság: az intézmény működésében érdekeltek elvárásainak megismerése,
elégedettségének mérése, ezek alapján stratégiák és programok formálása, különösen az alábbi
körökben: hallgatók (leendők és jelenlegiek), oktatók és kutatók, nem oktató-kutató
alkalmazottak, fiatal diplomások, a végzett hallgatók leendő alkalmazói, a felsőoktatás irányítói,
a felsőoktatással kapcsolatban álló szervezetek, más tudományos és felsőoktatási intézmények.
 A működés folyamatos javítása: az intézményi működés egyik legfontosabb jellemzője, amely a
teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérésével, mutatószámok alkalmazásával, szükség
szerinti beavatkozással valósul meg; Teljes elkötelezettség: minőségtudatos vezetői magatartás,
melyet a hiteles, céltudatos, állandó jobbítani akarás jellemez.
A BME felső vezetése megfelelő egyensúlyt alakított ki a hosszú- és rövid távú célkitűzések, a
feladatok és a rendelkezésre álló erőforrások között. Figyelemmel kísérik a külső és belső változásokat
és stratégiájukat folyamatosan aktualizálják ennek megfelelően. A stratégiáról és annak változásairól
mindenki az egyetem honlapjáról tájékozódhat.
II.2.1. Minőségfejlesztés
A BME kiemelten nehéz feladatot valósított meg akkor, amikor a szervezeti átalakulással
párhuzamosan minőségbiztosítási rendszert vezetett be és kezdte meg annak működtetését. Az
intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetésében vannak rendszerfejlesztési feladatok,
amelyek a különböző vizsgálatok eredményeire építve a fejlesztendő területekre irányulnak. A BME
Minőségfejlesztési Programja (2009-2012) meghatározza valamennyi fejlesztendő területet.
II.2.2. Elégedettségmérések
Az intézmény hallgatói elégedettségmérést és dolgozói elégedettségmérést is működtet, melyek
alkalmazása megfelelő, bár fejlesztendő területként a mérés kiterjedtsége határozható meg.
Kiemelkedő azoknak a karoknak a munkája, amelyek e központi méréseket saját mérésekkel egészítik
ki és az eredményeket közvetlenül hasznosítják.
II.2.3. Stratégiai tervezés
A BME vezetői világos jövőképet határoztak meg az egyetem számára, amely elősegíti a változó külső
szabályozók, gazdasági feltételek mellett is a munkavégzés kiválóságának folyamatos fenntartását. A
külső és belső kommunikációjuk az értékek közvetítésére, az elvárások és orientációk megjelenítésére
példaértékű.
Stratégiai célkitűzéseik megvalósítása a 2005-ös megfogalmazásuk óta a BME mindennapi
tevékenységének részévévé vált.
Célkitűzéseiket a gördülő tervezés módszerével folyamatosan aktualizálják.
II.2.4. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezzel egyértelművé tették, hogy a megalkotott új Minőségfejlesztési Terv tükrözi
vonatkozó elképzeléseiket, és nem az ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezett Minőségfejlesztési
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Terv, melyet az ÁSZ korábbi állapotokra alapozott jelentésében bírált.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
Az alkalmazott módszerek közül kiemelhető az intézményfejlesztési terv felülvizsgálata, az intézményi
minőségfejlesztési programok és az érdekeltek elvárásaiknak felülvizsgálata, valamint a felülvizsgálatok eredményeinek a stratégiai programba történő beépítése.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A BME a minőség biztosítására nem hozott létre elkülönült szervezetet, a minőségmenedzsment
funkciók a vezetési funkciók szerves részét képezik. A BME minőségbiztosítási rendszerét az egyetem
rektora irányítja. A karokon és más önálló gazdálkodó egységekben a minőségmenedzsment rendszer
elveinek és módszereinek érvényesítéséért, a rendszer hatékony működéséért a szervezet elsőszámú
vezetői (dékán, főigazgató) felelősek.
II.2.7. Vezetési rendszer
Az egyetem divízionális szervezetként működik, vezetése stratégiai és operatív végrehajtó szintekre
tagozódik. A vezetés stratégiai szintje a törzskari szervezeti egységek. Az operatív és stratégiai szintje
a karok és a Hallgatói Önkormányzat. Az egyetem a karokat és a Hallgatói Önkormányzatot tekinti
divízióknak. A karok, valamint a karok és a Hallgatói Önkormányzat között a munkamegosztás tárgyi
elvű, a karok között továbbá képzési ágak és tudományágak szerinti. A divíziókat szolgálják ki az
oktatást és a tudományos kutatást támogató, valamint az oktatást és a tudományos kutatást rendszert
fenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő szervezeti egységek. A törzskari szervezeti
egységeket, valamint az oktatást és a tudományos kutatást szolgáltatásaikkal támogató, továbbá az
oktatást és a tudományos kutatást rendszert fenntartók és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítő
szervezeti egységeket gazdálkodási modelljük kialakításában – figyelemmel az intézmény
minőségbiztosítási rendszerére – az intézmény vezetése a költségek csökkentésére ösztönzi.
Összességében a MAB úgy látja, hogy a BME szervezeti átalakítása, szervezetének fejlesztése,
szervezeti struktúrájának megalkotása újszerű a hazai felsőoktatásban. A MAB javasolja, hogy a
BME az átalakított szervezeti struktúráját, az abból adódó előnyöket, hátrányokat a többi
felsőoktatási intézménnyel (az MRK-val) ismertesse meg, s azok tanulmányozzák ezeket, s
elkövetkezendő korszerűsítési munkáikban, használják fel.
II.2.8. Módszerek
A működés figyelemmel kísérésének egyik eszköze az intézményi felmérések végrehajtása és
eredményeinek visszacsatolása. Az európai egyetemek kutatási teljesítménye szerinti második, ún.
„top” csoportjába került a BME kémiából.
A Gazdaság és Társadalomtudomány Kar bekerült a világ 1000 legjobb üzleti iskolája közé abban az
összesítésben, amelyet az Eduniversal nevű projekt keretében állított össze egy francia cég 2008.
januárjában.
A hazai külső szervezetek által készített felsőoktatási intézmények rangsorában a BME minden esetben
kiváló helyezéseket ért el.
III. Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1.1. Ajánlások az intézmény számára
Az intézményi látogatások, személyes találkozások meggyőzték a bizottságot, hogy a BME méltó
örököse a múlt pozitív szellemi hagyományainak, azok fenntartására, továbbfejlesztésére, a mai
körülményekhez való adaptálásra kiemelt súlyt fektet.
Az intézmény karain folyó széles profilú képzés valós nemzetgazdasági igényeket elégít ki.
Nemzetközi együttműködéseivel, a hazai gazdaságba való beágyazódásával, élő kapcsolatrendszerével,
színvonalas oktatásával, kutatómunkájával jelentős mértékben hozzájárul hazai, nemzetközi
elismertségéhez.
Az Egyetem oktatási tevékenységére általában az erős elméleti alapozás, az elmélet és gyakorlat
egységének biztosítása a jellemző, továbbá az aktív tudományos kutatómunka eredményeinek,
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tapasztalatainak beépítése a tananyagokba.
A karokon zömében motivált munkatársak, szerteágazó oktatási, kutatási, nevelési munkát folytatnak,
céltudatosan keresve a hazai és nemzetközi partnereikkel az együttműködés különféle szintereit.
A humánerőforrás minőségének fenntartása, gondozása, a „kétpúposság” megszüntetése, a saját
források K+F+I irányú megbízásainak növelése, a karközi együttműködések lehetőségeinek további
feltárása, erősítése, a minőségbiztosítási rendszer folyamatos működtetése fontos szerepet kell, hogy
betöltsön az Egyetem elkövetkezendő munkájában. A rendszer tökéletesebbé tétele az önértékelések
két-háromévenként megismétlését igényli.
A MAB köszönetét fejezi ki az intézménynek az akkreditációs folyamat alatti segítségért, őszinte
párbeszédekért, a felmerülő kérdések megválaszolásában tett igényességért, a nyugodt munka
körülményeinek biztosításáért, az oktatókkal, a hallgatókkal, a végzettekkel való találkozások
megszervezéséért. Az intézménynek további sikeres munkát kívánunk.
III.1.2. Szervezeti- és működési javaslatok
Az Intézmény számára:
A vizsgálat egyértelművé tette, hogy az egyetem alulfinanszírozott, az oktatásra fordított idő nem a
világ élvonalában lévő egyetemeken kialakultaknak felel meg. Más oktatást érintő központi
előírásokra, más támogatási rendszerre van szükség, továbbá az egyetemnek is érdeke, hogy oktatását a
bolognai folyamat bevezetése során kialakultak gondos felülvizsgálatával átalakítsa, módosítsa,
kevesebb tantárgy, szakirány, szak lerögzítése mellett. Elő kell venni a bolognai átalakulás folyamán
az európai országokban kialakított rendszereket (kezdve Angliával), és megvizsgálni, hogy milyen
variációk vannak az alap- és a mesterképzés tekintetében. Az átvizsgálás nem nélkülözheti azt a tényt
sem, hogy a mesterképzésből kijövők egy része K+F+I munkára alkalmas kell, hogy legyen a műszaki
vonalon, míg másik részük a doktori képzésbe belépve, majdan az oktatói, tudós utánpótlás forrása
legyen. Mindenképen ajánlott megvizsgálni az alapképzésben az alapozás szélesítését megvalósító
szakirányok felvételének lehetőségét, a valódi, magas színvonallal és tartalommal bíró mesterképzés
biztosítása érdekében.
A meglehetősen bonyolult egyetemi gazdálkodási rendszeren belül a reális területhasználati díjak
meghatározása megkövetelné a tényleges ráfordítások (pl. energia) mérhetőségét és ezek alapján való
elszámolási rendszer kialakítását. A laborok leadásának, összevonásának kényszere,
felvállalása/elutasítása az oktatás-kutatás nemzetközi összehasonlítását is figyelembevevő
szempontokat nem nélkülöző gondos elemzést igényelne.
Az esetenkénti magas oktatási terhelés csökkentését célszerű napirendre tűzni. A pótlólagos források
megszerzésének elsődleges forrása hosszabbtávon a nemzetközi projektekben való részvétel
szerepeljen elérendő fő célként és nem a szakirányú képzések túlméretezett volumene.
A TDK munka lehetőségeire, irányítottságára szintén nagy figyelmet célszerű fordítani a mesterképzés
és a doktori képzés színvonalának emelése érdekében.
A doktori képzésen belül a hasonló profilú „rokon” tanszékek által szervezett szemináriumok
megtartásának igénye merült fel a hallgatókkal való találkozás folyamán, aminek bevezetése javasolt.
A végzettekkel való beszélgetés aláhúzta ismételten, hogy az erős, színvonalas alapozás rendkívül
fontos, az oktatás folyamán nagyobb figyelmet kell fordítani az elmélet gyakorlati felhasználásának
bemutatására, szaktárgyaknál az élethez közeli feladatok tárgyalására, a hosszabb idejű szakmai
gyakorlatokra, a csoportban végzett feladatok nagyobb számbeli kiírására. Fontosnak vélték az idegen
nyelvű tantárgyak felvételének lehetőségét, a nyelvi tantárgyhoz kredit hozzárendelését, belső
nyelvvizsga előírását, mint az előrehaladási korlát bevezetését.
A végzettek hangsúlyozták a tanszéki ismertséget növelő marketing tevékenység fokozását, több ipari
előadó bevonását a szaktárgyak oktatásába.
A PPP konstrukcióban felépült kollégiumok előírásai nem kedveznek a hagyományosan értékes
kollégiumi élet kialakulásához, ezért az üzemeltetési szerződések felülvizsgálata szükséges.
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Számos oktató, kutató az átlagot messzemenően meghaladó színvonalas munkájával járul hozzá az
egyetem hírének öregbítéséhez. Az egyetem vezetésének keresnie kellene ezen oktatók, kutatók
erkölcsi, anyagi elismerésének nyilvánosan megjelenő lehetőségét, életpályájuk széleskörű
bemutatását.
Az intézményi honlap mellett meglévő kari és doktori iskolai honlapokat az eltérő szintű
kidolgozottságra és tartalomra való tekintettel célszerű volna jobban összehangolni.
Főhatóság felé:
A tanszékeken folyó magas színvonalú munka túlzott terhelés mellett történik, erőn felüli küzdelem
tapasztalható a támogatási hiányok pótlásáért. Az oktatási-kutatási infrastruktúra beszerzésére
gyakorlatilag csak a saját pályázatok, ipari munkák, kapcsolatok adnak lehetőséget, ami hosszabb
távon nem tartható. Más elveken alapuló állami támogatási rendszerre van szükség. A MAB ezúton is
felhívja erre a tényre a főhatóság figyelmét.
A főhatóságnak úgyszintén javasolt, hogy a külföldi doktoranduszok fogadására hozzon létre kutatási
alapot, aminek megpályázásával a külföldi hallgatók bekapcsolódhatnának a magyarországi felsőfokú
intézmények kutatómunkájába, ezzel is erősítve nemzetközi elismertségünket.
Mivel a BME-OMIKK és a Nukleáris Intézet hatósági faladatokat is ellát, a támogatás mértékét
célszerű volna külön pontosítani a főhatóságoknál. Javasoljuk, hogy az országos gyűjtői, ellenőrzési
feladatokkal bíró szervezetek alapfinanszírozásáról (OMIKK, NTI) külön soron gondoskodjon az
ország költségvetése.
III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
A hallgatók véleményének bekérése az oktatásra, az oktatókra vonatkozólag évek óta folyik, de a
rendszer működtetésére, a választ adó hallgatók számának emelésére az intézménynek kiemeltebb
figyelmet kell fordítania.
Hasonlóan, a dolgozói elégedettségi felmérésekben a ténylegesen résztvevők számának növelése
szükséges, a jelenlegi ~ 30 % igen alacsony.
A BME a minőségbiztosítására nem hozott létre elkülönült szervezetet, a minőségügyi funkciók a
vezetési funkciók szerves részét képezik. A karokon a rendszerek működtetéséért a dékánok felelősek,
azonban megfontolandó, hogy a kari rendszerek hatékonyabbá tételére, a dékánok munkájának
segítésére nem lenne-e célszerű valamennyi karon minőségügyi felelősi funkciót létrehozni.
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BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR akkreditációs értékelése
I. Akkreditációs minősítés:

A

Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BME Építészmérnöki Kara EGYETEMI KARKÉNT AKKREDITÁLHATÓ, mert


A kar alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú
továbbképzés szinten szervez oktatást.



A kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.



A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók összlétszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 1740 fő



A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma: az alkalmazottak
összlétszáma 170 fő.
Az oktatás egy a kar jellegét, oktatási stílusát meghatározó osztatlan ötéves építészmérnöki, egy
alapszakon (BSc), 11 szakmérnöki továbbképzési szakon (építész tervező, szigetelési, rekonstrukciós,
műemlékvédelmi, színelméleti, urbanisztikai, beruházási, rehabilitációs, főépítész, építésigazgatási,
kivitelező), illetve angol nyelvű képzéseken (BSc, MSc szintű), folyik. A Kar 2010-ben kívánja
indítani mesterszakos képzéseit. Valamennyi szak célkitűzése összhangban van a szaktudomány
igényeivel és megfelel a szak képzési és kimeneti követelményeinek. Az Építészmérnöki Kar két
doktori iskolát működtet. Ezek a kar képzésének két oldalát képviselik: a Csonka Pál Doktor Iskola a
műszaki-tudományos területen, az Építőművészeti Doktori Iskola a művészeti területen képez
doktoranduszokat. A kar adottságai alapján, évszázados képzési hagyományaira támaszkodva (ez a
hagyomány a német nyelvterületen kialakult ún. mérnöki habitusú, a műszaki oldalt is súlyosan oktató
építészmérnöki képzés) minden tekintetben alkalmasak arra, hogy az igen széles spektrumú szakmai
terület egészének követelményeire, illetve a társadalmi elvárásokra megfelelő feleletet adjanak, ezek
várakozásait, igényeit kielégítsék. A kar képzési szerkezetének, színvonalának európai konformitása
világos, az új tanterveket az építészmérnök-képzésre vonatkozó EU-s és UIA elvárásoknak
megfelelően állították össze. A küldetés-nyilatkozat tartalma megfelel a hazai és nemzetközi szakmai
elvárásoknak.
Az egyes tantárgyak egymásra épülése, az alapozó és szaktárgyak struktúrája megfelelő. A korábbi
hagyománytisztelő szerkezetet az új képzés részben megváltoztatta: előtérbe kerültek a
készségfejlesztő tárgyak, a korábbi „poroszos” kezdést felváltotta a nehéz műszaki tárgyak bevezető
kurzusaival operáló, az alkotókészség fejlesztését az első félévtől szem előtt tartó pedagógiai program.
A kar oktatási fegyelme jónak mondható, de negatív hatással van erre a (most még viszonylag) jó
fegyelemre a tárgyi feltételek néhány hiányossága, a magas hallgatói létszám, a kreditrendszer
atomizáló, közösségellenes volta, az oktatók túlterheltsége stb. Az Építész Kar sajátossága, hogy
benne a kutatói tevékenységgel egyenrangú, illetve fontosabb az oktatók alkotó (tervezői, műszaki
tervezői) tevékenysége, e területen a példamutatása.
Az oktatás és a kutatás párhuzamossága példás, a kettő egymást erősíti, a kutatási eszközök egyben az
oktatás céljait is szolgálják. A záróvizsgával (ill. a diplomatervvel) szemben támasztott követelmények
szigorúnak mondhatók, az egyenletes megítélés és a belterjesség elkerülése érdekében bevezették a
záróvizsga bizottságok tagjainak napokra való kisorsolását. A kar „tárgyi feltételei”, illetve az oktatás
rendelkezésére álló területek szűkössége, a tantermek lehasználtsága miatt a diplomatervek védésének
„környezeti” adottságai nem méltóak az egyetemhez, nem méltó lezárásai az egyetemen töltött
éveknek.
A karra hagyományosan nagy a túljelentkezés. A műszaki felsőoktatás egységes felvételi rendje
érvényesül, és ez jelenleg a középfokú érettségi elfogadásával nem kellően szigorú. Nagy hibája, hogy
nem értékeléssel veszi figyelembe a rajztudást, a készségeket, hanem csupán megfelelt/nem felelt meg
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alapon. Emiatt számos jó képességű fiatal kimarad az oktatásból, mivel nagyon jó rajztudása
(komponáló készsége, térérzéke) nem kompenzálja gyengébb középiskolai teljesítményét, és fordítva.
Ezen egyfajta „belső”, kizárólag a készségtárgyakat is megkövetelő szakokon figyelembe veendő
felvételi pontozási rendszerrel kellene változtatni. (A mai fejlett informatikai rendszerekkel ez
könnyen megoldható lenne: ahol nincs szükség a készségtárgyakra, ott azok nem kerülnének bele az
összevetésbe, ahol ezekre is szükség van, ott figyelembe vennék őket.) Nem csupán az Építészmérnöki
Kar, de az ország problémája, hogy az általános iskolai és gimnáziumi rajzoktatás (az esztétikaivizuális nevelés, a környezetkultúra oktatása, a művészettörténeti oktatás) katasztrofálisan hiányos.
Ennek hiányait az egyetem valójában sohasem képes ellensúlyozni, megszüntetni, pótolni.
Ugyanakkor fokozódó gond az is, hogy a középiskolából kikerülő fiatalok tárgyi tudása, teljesítő
képessége, motiváltsága monoton rossz tendenciát mutat.
A kar – miként az egész egyetem – fejlődését nagymértékben gátolja a folyamatos alulfinanszírozottság, amely mára az oktatás színvonalát is igen negatívan érinti.
A kar rendelkezik kitűzött feladatainak ellátásához szükséges – teljes munkaidőben foglalkoztatott –
oktatói állománnyal, azon belül megfelelő számú egyetemi tanárral, illetve docenssel, (akik
rendelkeznek az előírt doktori fokozattal és habilitációval). Az oktatógárda színvonalát jelzi, hogy
„főállású” oktatóik között három akadémikus és négy Kossuth-díjas van. A tudományos fokozattal
rendelkezők száma 78, a professzoroké 15. A karon oktató építészek alkotásai meghatározóak a
kortárs magyar építészetben, és nagyon sok kiváló magyar építész külsős oktatóként vesz részt az
oktatásban. Másrészt az itt oktatók nevéhez fűződik számos tudományos eredmény is, pl. a
nemrégiben világhírt szerzett „Gömböc” megalkotói is a kar oktatói. A fokozatszerzés területén
különösen a tervezési tanszékek léptek jelentősen előre az utóbbi időben, pl. a Középülettervezési
tanszék oktatói a 3 tanársegéd kivételével mind rendelkeznek DLA fokozattal. A vezető oktatók
kiválasztása, illetve kinevezése az egységes egyetemi szabályzat és gyakorlat szerint történik. Az
oktatásban (az e tárgyú hagyományokat is folytatva), magasan kvalifikált külső szakemberek is részt
vesznek, bár a kar nem minden esetben használja ki önnön c. egyetemi tanárainak és docenseinek
tudását, oktatói gyakorlatát, mesterszínvonalát. Az oktatói állomány átlag életkora megfelelő, az
elmúlt tíz évben gyakorlatilag lezajlott egy generációváltás: sok a fiatal oktató, a tanszékvezetők
lényegében mind kicserélődtek, többségük ötvenes éveinek közepén tart. Az oktatók többsége
túlterhelt, egyre kevesebb idejük jut a kutatómunkára, vagy a tudásukat, elhivatottságukat bizonyító
tervezői tevékenységre. E problémán valamelyest segít a PhD és DLA képzés keretében kihasználható
doktoranduszi segítség.
A kar rendelkezik a szükséges infrastruktúrával, de az oktatás segédeszközei nem mindig állnak kellő
mértékben rendelkezésre. Az előadótermek, de különösen a kisebb tantermek lehasználtak, felújításuk
egy generáció óta (jobb esetben) tisztasági festésre korlátozódott. A műszerezettség, az infrastruktúra,
a könyvállomány egyre romlik, a tanszéki könyvtárak legfeljebb fele működik hivatásának
megfelelően (erre anyagi eszközeik sincsenek). Megfontolandó egy kari könyvtár felállítása, amelyben
nem csupán a legfrissebb szakirodalom, de az oktatáshoz, az oktatók szakmai fejlődéséhez
nélkülözhetetlen szakfolyóiratok is elérhetők lennének. Hasonlóan nagy probléma a viszonylag jól
felszerelt kari számítógépes labor kapacitása: jelenleg mindössze 36 „nyilvános” hallgatói munkahely
áll rendelkezésre, bár ehhez hozzá kell még számolni az egyes tanszékek kisebb hallgatói laborjait és
az egyetem központi lehetőségeit is. Ez a kapacitás feltétlenül növelendő. A tanszékek viszonylag
alacsony – bár az elmúlt években lassan növekvő - működési forrásokkal rendelkeznek. A tárgyi
feltételekhez tartozik a közösségi terek hiánya, a hallgatóknak nincs saját törzshelyük (műtermük), és
hiányzik egy arra alkalmas közösségi tér (klub, kari nyilvános, mindenki számára elérhető tér) is. Az
építési tevékenység közösségi munka, de a kreditrendszerből adódó atomizáltság és a kar által ma
biztosítható oktatási terek ezt a közösségi habitust nem kellőképpen segítik. Fontosnak tartjuk a
meglévő laboratóriumok fennmaradását, fejlesztését, az oktatásba és a kutatásban való minél nagyobb
mértékű bekapcsolását.
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II.
Működés- és minőségértékelés
II.1. A szervezeti- és a működési minőségértékelés
II.1.1. Az Építészmérnöki Kar vezetési gyakorlatának tapasztalatai
Az Építészmérnöki Kar az egyetem egyik legrégibb, nagy hagyományú kara. Létszáma ezzel együtt
hagyományosan nem nagy: ahogy az elmúlt ötven évben, nagyjából most is az egyetem létszámának
kb. 10%-át teszi ki. Az elmúlt tíz év során kisebb szervezeti változások történtek a kar életében.
Megszűntek az intézetek – utoljára az Épületszerkezettani és Épületgépészeti Intézet – és ezzel
egyidejűleg a laboratóriumok közvetlenül egy-egy tanszékhez tartoznak: az Épületfizikai laboratórium
az Épületenergetikai és épületgépészeti tanszékhez, az Épületakusztikai laboratórium az
Épületszerkezettani tanszékhez, míg a Szilárdságtani és tartószerkezeti tanszéknek megmaradt a saját
laboratóriuma.
A kar az egyetem újonnan kialakított irányítási rendszerébe tagozódik be. Az egyetemi vezetésben a
kar megfelelően képviselteti magát részben a dékán, részben az általa delegált főépítész tevékenysége
révén. A BME új irányítási rendszerének eddigi gyakorlat arra utal, hogy az új szisztémára történő
átállás zökkenőmentesen végbement, s a zavartalan működés feltételei minden fontos funkció kapcsán
megvannak.
Az Építészmérnöki Kar a kétciklusú képzési rendszer teljessé válásakor egyedülálló stratégiát
választott: sikerült elérniük, hogy megmaradjon az osztatlan ötéves építészmérnöki képzés, és fő
feladatuknak ennek a hagyományokon alapuló fejlesztését tekintik. Emellett elindították az
alapképzésüket is, és a látogatás idején zajlott a mesterszakok indítási anyagainak készítése. 4
mesterszakot kívánnak indítani, részben a saját, ill. részben a máshonnan érkező hallgatók számára.
A kar oktatása megfelelően koordinált, irányított, ellenőrzött, működése összhangban van az egyetemi
és a kari SzMSz-szel. Az oktatás koordinálásával megbízott felelős az oktatási dékánhelyettes, és
valamennyi szaknak van kellő hatáskörű felelőse.
II.1.2. A tanszéki látogatások tapasztalatai
A kar oktatói összetétele jónak mondható, az elmúlt néhány évben fokozatos generációváltás
következett be. A korfa egyes műszaki tanszékeken a legalsó zónában hiányos. A fokozattal
rendelkezők száma folyamatosan nő, a látogatás időpontjában 78 fő (a 130 oktatóból). A tervezési
tanszékek többségén az utánpótlást a DLA képzés jól megoldja, bár ezen a téren a tanszékek nincsenek
azonos pozícióban. A műszaki tanszékek egy részén komoly gond a minőségi utánpótlás: a kari DI
szigorú szabályai következtében kevesen vállalhatnak doktori témavezetést, ami nehézkessé teszi az
utánpótlás szempontjából rendkívül fontos doktorandusz képzést ezeken a tanszékeken. A kar oktatói
a többi képzéshez/karhoz viszonyítva nehezebbnek ítélik meg az egyetemi tanári kinevezés
lehetőségeit. Elsősorban a műszaki területen vannak gondok, aminek elsődleges oka az építészmérnöki
szakma sajátos jellege: miként az általános szakmai gyakorlatban minden területen a tervezés (épületés tartószerkezetek tervezése, épületgépészeti tervezés stb.) és a szakmagyakorlás a domináló
tevékenység, úgy az oktatók is akkor képesek jól oktatni, ha ezen a területen kiválóak. Ez viszont azt
jelenti, hogy a fokozatszerzéshez és a professzori kinevezéshez előírt tudományos/publikációs
tevékenység számukra olyan többletfeladat, aminek teljesítésére sokszor nem jut elég idejük és
energiájuk.
Az oktatók terhelése nagyon nagy. Ez néha már a munkájuk színvonalát veszélyezteti, és gyakran
hátráltatja (az anyagi okokból kényszerű, de szakmai szempontból is hasznos külső) szakmai
tevékenységüket. Általánosságban elmondható, hogy a kar tanszékeinek nagyobb része jobbára
ugyanazokkal a módszerekkel igyekszik oktatni a jelenlegi hallgatói létszámot, mint ahogyan annak
idején a 110 fős évfolyamokat oktatták a jelenleginél több oktatóval. Különösen igaz ez a tervezési (a
szaktárgyakon kívül a komplex és diplomatervezés, valamint az épületszerkezettani) tárgyakra. Ezen a
területen mindenképpen új módszerek bevezetésére volna szükség oly módon, hogy az a lehető
legkevésbé csökkentse az oktatás színvonalát. Tovább fokozza a terhelést az új oktatási rendre való
átállás is, jelenleg több tárgy fut párhuzamosan, és általában további két évig szükség van a régiek
meghirdetésére. Jelentős része van a túlterhelésben az idegen nyelvű képzésnek is, aminek oka a
hallgatók miénktől eltérő kultúrája, habitusa, különböző motivációja.
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Az oktatók szakmai munkáját háromévenkénti értékeléssel minősítik a tanszékvezetők, ill. az ő
munkájukat a dékán. Az értékelés részben önbevallással, részben a korábbi munkatervek alapján
tételes ellenőrzéssel történik. Az oktatók munkájának minőségét az OHV (Oktatók Hallgatói
Véleményezése) adatai is jelzik. E téren a kar alapvetően jól áll, ugyanakkor vannak rosszra értékelt
oktatók is. A felmérés következtében vezetői intézkedésekre is sor került: a rossz minősítést kapott
előadókkal a tanszékvezetők elbeszélgetnek, a legrosszabbak tárgyát két tanszékvezető az oktatótól
elvette. Az oktatók többsége előadója, szervezője szakmai továbbképzéseknek, szakmai területük
hazai és nemzetközi rendezvényeinek, konferenciáinak (hazai és nemzetközi szervezetek, MTA
bizottságok stb.). Gyakorlatilag minden oktató rendszeres továbbképzésen vesz részt, legrosszabb
esetben a kamarai továbbképzési programok keretében.
Az oktatók publikációs tevékenysége általában jó, de az idegen nyelvű lektorált szakcikkek területén
már megoszló: a nemzetközi szakmai életbe bekapcsolódó tanszékeken jó, máshol fejlesztendő. Nem
könnyű a nemzetközi publikálás számos szakterületen, de különös helyzetben vannak a tervező
építészek is: európai építészeti szaklapba bejutni Magyarországról szinte lehetetlen, így tőlük a
nemzetközi elismertséget ebben a formában megkövetelni értelmetlen. Miközben a kar oktatóinak
vannak jó nemzetközi kapcsolatai (nemzetközi szervezetek vezető pozíciói, nemzetközi szakmai
bizottságok vezető munkatársai) az oktatás területén ez sokkal esetlegesebb, kevés a jó nemzetközi
oktatási együttműködés. A kar oktatói számos Európai Uniós projektben vesznek részt. A
hallgatócsere prosperál, a BME-ről kiutazó hallgatók 30-40 %-a a karról kerül ki, a beérkezők aránya
még ennél is magasabb, ami jelzi oktatásuk elismertségét, de egyben komoly terhet is jelent:
lényegesen több munka van egy külföldi hallgatóval, mint a hazaiakkal.
A kar szakmai rangját erősíti, hogy a hazai építési-tervezési tevékenység meghatározó tervezői,
szaktervezői, szakértői innen kerülnek ki. Ugyanakkor ez nem mindig jelenik meg: az egyes
személyek közismertek, de a Karhoz, a tanszékekhez való tartozásuk már közel sem ennyire.
Az oktatott tárgyak egy részéhez az utóbbi néhány évben új tankönyv készült, gyakorlatilag
mindegyikéhez van jegyzet, többségük a két éve lefutott HEFOP-pályázat keretében készült.
A kar jelentős súlyt helyez az utánpótlás nevelésére. Intenzíven foglalkoznak a tehetséggondozással,
aminek egyik kiemelkedő formája a TDK munka. Kisebb hullámzással a kari TDK aktivitás
folyamatosan emelkedik, aminek eredményességét a saját konferenciák sikerén kívül az országos
konferenciákon elnyert helyezések is jelzik. A TDK a doktori képzés egyfajta „előszobája”.
II.1.3. A kari doktori képzés tapasztalatai
Az Építészmérnöki Kar két doktori iskolát működtet, a doktorandusz hallgatók egybehangzó
véleménye szerint magas minőségi színvonalon. A két doktori iskola a kar képzésének két oldalát
képviseli: a Csonka Pál doktori iskola a műszaki-tudományos területen, az Építőművészeti Doktori
Iskola a művészeti területen képez doktoranduszokat. A doktorandusz hallgatókat az oktatásban is
foglalkoztatják a tanszékek, túlzott igénybevételről és leterheltségről nem számoltak be. Számos
doktorandusz hallgató konzulensével végez közös kutató/alkotó munkát, s ebbéli támogatottságukat
jónak érzik.
A doktori iskolák követelményeit az Egyetemi Doktori Bizottság jelentősen megemelte. A Csonka Pál
doktori iskola az egyetemi szabályzatban foglaltnál is magasabb követelményeket támasztott. Ez
különösen a szakmai jellegű – nem alaptudományi jellegű – területeken jelent gondot a fokozatot
szerzőknek és a doktoranduszoknak. A nagy elméleti tartalmú területeken a kérdés megoldott, de a
„szakmai” jellegű területeken vannak tennivalók. Célszerű lenne a tudományos fokozat mellett a
szakmai („professional PhD”) kialakítása, ami nem csak az építészmérnököket érinti.
A fokozatot szerzett tehetséges doktoroknak csak egy része marad bent a tanszékeken, a fiatal,
magasan képzett szakemberek iránt nagy érdeklődés van egyes munkahelyek részéről.
II.1.4. Találkozás a végzett és doktorandusz hallgatókkal
A jó hangulatú találkozón 20-25-en jelentek meg. Szerettek a karra járni. Probléma volt a kredit
rendszerű képzésben, hogy nem tanultak meg együtt dolgozni, „csapatban” alkotni. Kevés a külföldi
tapasztalatszerzés lehetősége, nem épül be a hazai képzésbe a külföldön töltött tanulmányi szakasz.
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II.1.5. Minőségpolitika, minőségbiztosítás
A BME a TQM vezetési filozófia alapelvei figyelembevételével határozta meg belső működési
rendszerét és alapelveit. A kar minőségbiztosítási rendszere ennek megfelelően szervezeti
önértékelésen alapul. A karon az új oktatási rendszerhez tartozó új minőségpolitika most alakul ki,
ahogy az oktatásban felmenő rendszerbe általánossá válik alkalmazása.
II.1.6. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése
A karon folyatott képzések előkészítésének, megszervezésének, indításának és folytatásának
szabályait a Képzési Kódex és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. A karon az oktatási
folyamatokat az oktatási dékánhelyettes felügyeli. A képzés hatékonyságának ellenőrzése egyre
inkább kari szintre tolódik, ennek is az oktatási dékánhelyettes a felelőse, munkáját a tanulmányi, az
oktatási, és a tantervfejlesztési bizottság segíti. A tudományos és művészeti továbbképzést, valamint a
doktori eljárásokat a Doktori Testület és a Kari Mester Testület koordinálja. Az Építészmérnöki Kar
az ESG követelményeknek megfelelően szabályozza a képzési programjainak jóváhagyását, valamint
figyelemmel kísérését.
II.1.7. A hallgatói teljesítmények értékelése
A kar az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát betartva végzi oktatási tevékenységét.
Kiemelendő, hogy a karra beiratkozó hallgatók a tanulmányaik megkezdéséhez szükséges
információkat CD-n megkapják. A különböző szakokon a tantárgyak részletes kidolgozása megtörtént,
a hallgató a Tanulmányi Ügyrendből megismerheti azokat. Az Építészmérnöki Kar hallgatói
teljesítmények értékelésére alkalmazott megoldásai megfelelnek a hazai felsőoktatásban alkalmazott
gyakorlatnak.
II.1.8. Oktatói minőség biztosítása
A kar oktató és kutató gárdája jól képzett, nagy a tudományos és művészeti minősítésűek aránya.
Szakmai területük meghatározó egyéniségei, alkotómunkájuk kiemelkedő, jelentős részük részt vesz a
szakmai közéletben is. Az Építészmérnöki Kar elismertségét jelzi a rendkívül kiterjedt szakmai és
nemzetközi kapcsolatainak rendszere.
I1.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatás
A tanulástámogatás az egyetemen a Diákközpont és Központi Tanulmányi Hivatal feladatai közé
tartozó tevékenység. Ennek keretében hozták létre a Támpont Irodát és a Karrier Központot. A
Támpont Iroda tanulmányi tanácsadással, külföldi ösztöndíjakkal, a fogyatékkal élő hallgatók
segítésével, térítési ügyekkel foglalkozó iroda. A Karrier Központ segíti a hallgatókat az
álláskeresésben, a gyakorlati helyek megtalálásában, a karriertervek megvalósulásának elősegítésében.
Kiemelendő a tanszéki demonstrátorokból álló mentor „szervezet” melynek feladata az elsősök
beilleszkedésének segítése, valamint az Építész Napok, ill. Alkotó Hetek szervezése.
II.1.10. Belső információs rendszer
A kar természetesen nem nélkülözi az elektronikus információs fórumok használatát, melyről a
Látogató Bizottság személyes tapasztalatot is szerzett. A kulcsfontosságú mutatók mérése folyamatos,
a karon a belső információs rendszer működik. A hallgatók tájékoztatásában a tanszéki honlapok, a
NEPTUN rendszer és a Kari Hallgatói Képviselet információs csatornái is nagy szerepet játszanak.
II.1.11. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar iránt érdeklődő középiskolás diákokat az évente megjelenő kiadvány tájékoztatja. A hallgatók és
leendő hallgatók legfontosabb tájékoztató eszköze a kari honlap, ahonnan a tanszéki honlapok is
elérhetők. A kar tudományos folyóirata a Periodica Polytechnica, amely harmadik éve rendszeresen
megjelenik.
II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
Az Építészmérnöki Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul, részletes
leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza, amely a BME szervezeti egységeinek
együttműködésével jött létre és az Építészmérnöki Kar is elfogadott.
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II.2.1. Minőségfejlesztés
A kar minőségbiztosítási rendszerének működésében vannak módszertani fejlesztések, amelyek a
különböző vizsgálatok eredményeire építve a gyengeségek felszámolására irányulnak. A kar
minőségfejlesztési programokat határozott meg, melyek közül kiemelendők a tehetséggondozó
programok, a felvételi vizsgákra előkészítő rajzi tanfolyamok, valamint a tananyagfejlesztési program.
II.2.2. Elégedettségmérések
A Kar önálló hallgatói elégedettség mérést nem végez, viszont figyelembe veszi a hallgatói
visszajelzéseket, az OHV eredményeket. A hallgatói visszajelzések eredményei támogatják a
tantárgyfejlesztéseket, az eredmények támpontot jelentenek a hallgatók számára a szabad
tanárválasztásnál.
Kiemelendő hogy tanszéki hatáskörben eseti felmérések is készülnek a tantárgy programokkal,
esetleges változásokkal kapcsolatban, melyek eredményei beépülnek a további félévek programjába.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és tevékenységét, és
az Építészmérnöki Kar minőségbiztosítási rendszerének alapdokumentációját is képezi.
II.2.4. Stratégiai tervezés
Az Építészmérnöki Kar feladata a nagy hagyományokon alapuló képzése színvonalának folyamatos
korszerűsítéssel való megőrzése, a mesterképzés központi oktatáson túl a tudományos és szakmai
továbbképzés, a kutatás-fejlesztés, az építési tevékenységet lefedő tevékenységeken, és a tudományos
vagy művészeti fokozatokhoz tartozó minősítés. A kar a küldetési nyilatkozatában rögzítetteknek
megfelelően elkészítette stratégiai tervét a következő területekre: oktatásképzés, kutatás-fejlesztésinnováció, szolgáltatás, szervezetfejlesztés. Minőségbiztosítási rendszerének működtetése során a kari
stratégiát rendszeresen felülvizsgálja és aktualizálja.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
A stratégiai célok, fejlesztések követése és felülvizsgálata a Kari Tanács feladata, a rendszer elveinek
és módszerének érvényesítéséért a Kar dékánja felelős. A Kar kiemelt figyelmet fordít a
„kétarcúságából” adódó feladatok megoldására.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
Az Építészmérnöki Kar sem hozott létre minőségbiztosítására szervezetet, a minőségmenedzsment
funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé váltak. Kari szinten a minőségbiztosítási rendszer
irányítója és felelős vezetője a Dékán. A Dékán munkáját a kar vezetése és a tanszékek vezetői
valamint a kibővített bizottságok segítik.
III.
Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
- A karnak az építészmérnöki oktatás más magyarországi műhelyeivel sokkal erősebb kapcsolatokat
kellene ápolnia, különböző szakmai fórumokon keresztül egymás segítését, az oktatás-kutatás
problémáit, az utánpótlás nevelésének kérdéseit elemezve egymás értékeit elismerve, a hiányokat
egyforma mércével mérve, ill. bírálva kellene együtt dolgozni.
- Az oktatók túlterheltek, különösen igaz ez a tervezési (a szaktárgyakon kívül a komplex és
diplomatervezés, valamint az épületszerkezettani) tárgyak oktatóira. Ezen a területen mindenképpen új
módszerek bevezetésére volna szükség oly módon, hogy az a lehető legkevésbé csökkentse az oktatás
színvonalát. Tovább fokozza a terhelést az új oktatási rendre való átállás is, jelenleg több tárgy fut
párhuzamosan, és általában további két évig szükség van a régiek meghirdetésére. Jelentős része van a
túlterhelésben az idegen nyelvű képzésnek is, aminek oka a hallgatók miénktől eltérő kultúrája,
habitusa, különböző motivációja.
III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
Javasolt a kar információs rendszerének továbbfejlesztése és a rendszer naprakészségének fokozása.
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BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR akkreditációs értékelése
I. Akkreditációs minősítés:

A

Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BMGE Építőmérnöki Kar EGYETEMI KARKÉNT AKKREDITÁLHATÓ, mert




II.

A kar alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú
továbbképzés szinten szervez oktatást.
A kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.
A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában:2270 fő
A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma:140 fő.
Működés- és minőségértékelés

II.1. A szervezeti- és a működési minőségértékelés
A kari vezetési gyakorlat tapasztalatai
Az Építőmérnöki Kar az Egyetem leghosszabb múlttal rendelkező egysége. Talán eltekinthetünk az
egykori Institutum Geometrico-Hydrotechnicum-ra való visszatekintéstől, annál is inkább, mert a
jelenlegi helyzet – a 35 éven felüli alkalmazotti és oktatói állomány összetétele, tudományos
előmenetele, nyelvtudása és még néhány fontos tényező kivételével – alapvetően az elmúlt 8 évben
alakult ki.
II.1.1. Oktatás
Az 1992-ben bevezetett kredit rendszerű képzés kezdeti anomáliáit (25 záróvizsga tantárgycsoport,
mintegy 150 záróvizsga tantárgy, több mint 120 szabadon választható tantárgy stb.) felülvizsgálva
1998-ban vezették be - a Mérnöki Kamarával egyetértésben – a szakirányok rendszerét (12 szakirány),
majd további korrekcióval az ágazatokat (szerkezetépítő mérnöki-, infrastruktúra és környezetmérnöki
ágazat, valamint az önállóan megjelenő földmérő és térinformatikai mérnök szakot) tartalmazó ÉPÍTŐ
2000 tantervet. Az első három szemeszter azonossá tételével a képzési irányról a harmadik félév után
kell dönteni, lehetővé téve a hallgatók számára a szakma és a kari tanszékek jobb megismerését.
A Magyar Akkreditációs Bizottság 1999-ben az Építőmérnöki Kar működését kiválóra minősítette.
Az oktatásfejlesztési munka nem állt meg, 1998-ban kapcsolódtak be az European Civil Engineering
Education and Training projektbe, elkészítették az európai építőmérnök képzés helyzetfelmérését, és
elkezdődtek a kétciklusú képzésre való áttérés előmunkálatai. A „négyéves” 240 kredites építőmérnök
BSc képzést a MAB 2003-ban akkreditálta, az indítási jogot 2004-ben még nem kapták meg. Az új
tanterv az ÉPÍTŐ 2000 tanterven alapul, megtartva annak struktúráját és a kötelező tantárgyak
többségét.
Az elmúlt két évben a „másfél éves” 90 kredites építőmérnök mesterképzés kialakításán dolgoztak, a
mintatanterveket a Kari Tanács 2005. februárban elfogadta, és felhatalmazást adott az akkreditációs
anyagok elkészítésére.
A felvételre jelentkező hallgatók száma és a felvételi ponthatár évről-évre nő. A költségtérítéses
nappali képzésre évente 40-50, a kiegészítő levelező képzésre eddig több mint száz jelentkezővel
számolhatnak. A lemorzsolódás mind az államilag finanszírozott, mind a költségtérítéses hallgatóknál
magas: az átlagos képzési idő meghaladja a hat évet.
A doktori iskolák akkreditáltatásakor – a hatékonyság érdekében – jelentősen csökkentették a
tantárgyak számát. Az iskolák eredményessége – a nagy tapasztalatú és komoly tudományos múlttal
rendelkező tudományos vezetők ellenére – még nem megfelelő, bár az utóbbi két évben mintha pozitív
változás jelentkezett volna. Kedvezőtlen, hogy a hallgatói létszámkeretük (jelenleg 29 fő) az egyetemi
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számítási rendszer miatt – évről-évre csökken. Bár több levelező doktorandusz hallgatójuk van, de
alapítványi vagy céges ösztöndíjasuk – talán a szakma sajátossága miatt – gyakorlatilag nincs.
A Kari Hallgatói Képviselettel a kapcsolat kiegyensúlyozott, a szakmai kérdésnek tekintendő
mintatanterv, előtanulmányi rend, tantárgyi követelményrendszer stb. esetében is mindig sikerült
konszenzusos megoldást találniuk.
II.1.2. Kutatás és vállalkozás
A kutatási, vállalkozási tevékenység alapvetően a tanszékeken szerveződik. Bár a kari tanszékek
vállalkozási bevétele között elég nagy az eltérés, három tanszékük rendszeresen az egyetem első tízes
csoportjában foglal helyet. A kar az utolsó (2003-as) kimutatás szerint a tanszéki 1 m2-re, illetve
100eFt támogatásra jutó térítésköteles bevétel szerint az egyetemi sorrendben a második.
Térítésköteles bevétele 2004-ben több mint 690 mFt volt.
A pályázati részvétel – egy-két tanszék kivételével – nem mondható a tanszékek szellemi
kapacitásával arányosnak.
A hazai cégekkel való kapcsolatuk erős és tartós, ez elsősorban a tanszékek szakértési, tervezési
kapcsolatán alapszik. Igen fontos oktatásuk szempontjából a külső konzulensek munkája. Az utóbbi
három évben megnyílt „szakképzési hozzájárulás”-ból részesedésük évente folyamatosan növekszik,
2004-ben 83 mFt támogatást kaptak. Más forrás nem lévén ebből fedezik a felújításokat, a
műszerfejlesztést és az egyéb beruházásokat.
További új lehetőséget jelent az innovációs járulékból keletkező források megjelenése.
II.1.3. Nemzetközi kapcsolatok
A European Civil Engineering Education and Training projektben hetedik éve vesznek részt. A
jelenleg több mint 120 európai építőmérnök képzést folytató intézménnyel kialakult kapcsolat fontos
szerepet játszik az oktatásfejlesztésükben, bizalmi viszonyt hozott létre több igen fontos európai
intézménnyel. Az itt kialakult kapcsolatok segítik az oktatói-hallgatói mobilitást és nem utolsó sorban,
hetedik éve fedezik a vezetői utazások költségeit is.
Az Erasmus programokban résztvevő kari hallgatók száma – elsősorban az ösztöndíjas alacsony volta
miatt – nem tekinthető elegendőnek, ennek megoldására a EUCEET projekten keresztül is tettek
javaslatot.
Az ATHENS, ERASMUS, MUNDUS programokban való részvételük elősegíti a nemzetközi
kapcsolatok ápolását, oktatásuk nemzetközi bemutatását.
A nemzetközi konferenciákon való részvétel – a fiatal kollégák esetében is – évről-évre nő. Ennek kari
támogatása a források hiánya miatt teljesen megszűnt.
Az Európai Építőmérnök Karok Szövetségében (AECEF) a vezető testület aktív tagjaként dékáni
szintű kapcsolatot tartanak több nagyhírű európai egyetemmel.
II.1.4. Személyi állomány
Az alkalmazottak és ezen belül az oktatók-kutatók száma is – annak ellenére, hogy az elmúlt 4 évben
számuk több mint 6 %-kal csökkent – kismértékben meghaladja az egyetemen belüli oktatási
terhelésüket. Az utóbbi négy évben jelentősen (56,9%-kal) nőtt a minősített oktatók száma, jelenleg az
oktatók 68%-a rendelkezik PhD/DLA fokozattal, további 10,7%-uk dr. tech., illetve dr. univ.
Közalkalmazott akadémikusaik száma 6, további 4 akadémikusuk professor emeritus.
A BME költségvetésben jelentős szerepet játszó „tudományos pontok” száma a vizsgált 4 év alatt
60,2%-kal nőtt, ez a növekedés egyetemi összehasonlításban is jelentős.
Kedvező irányú elmozdulás következett be az oktatói korösszetételben. A kari kor-összetétel
változása, az egyes korcsoportok részesedése – talán a 40-50 évesek kivételével – egyenletesebbé vált.
A mai állapot szerint 35 évnél fiatalabb oktatók száma 32,1%, ez négy évvel ezelőtt még csak a 20%ot közelítette meg.
A 35 évnél fiatalabbak 44,4%-a rendelkezik PhD fokozattal és 22,2% már doktorjelölt. A szigorúbb
humánpolitikai gyakorlat eredményeként az egyetemi tanári, egyetemi docensi, adjunktusi és
tanársegédi korösszetétel is jelentősen változott, jelenleg 65 év feletti docensük és 62 év feletti
adjunktusuk nincs. A kari gyakorlatnak megfelelően a doktorjelölt tanársegédek a sikeres munkahelyi
vita utáni hónapban adjunktusi kinevezést kapnak.

18

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
2009/8/VII/1. sz. MAB határozat
Két tanszéken kisebb (4-5 fős) akadémiai kutatócsoport is működik, összesen 29 fős, BME-től
független teljes állású státusszal.
II.1.5. Szervezeti felépítés
Az 1998/99-es év jelentős változást hozott a kar szervezeti felépítésében is. Az egyetemen belül
egyedüli módon a korábbi 16 szervezeti egységből, - hosszú és átgondolt folyamat eredményeként –
létrehozták a jelenlegi 10 tanszéket. Hatékonyabb lett az irányítás, a rokonterületeken dolgozó –
elsősorban fiatal – oktatók egyre gyakrabban „kényszerűen” is együtt dolgoznak és „át-oktatnak”.
Minden tanszék rendelkezik egyetemi tanárral (1-4 fő/tanszék). A tanszékek nem azonos nagyságúak,
alkalmazotti létszámuk 14-37 fő, oktató-kutatói létszámuk 11-26 fő, de létszámuk többé-kevésbé
arányos a 6,1-16,6 %-os karon belüli módosított oktatási terhelésükkel.
A 2000-2001 év folyamán kialakították az új tanszéki területeket. Nagyobb területet kapott a
Tartószerkezetek mechanikája, valamint a Viziközmű és környezetmérnöki tanszék. Új
laboratóriumokat hoztak létre: Aszfalt-, Út- és vasúttervezés, Számítástechnikai-, Városi
Útpályaszerkezetek-, Térinformatikai-, Szerkezetinformatikai-, Vízmérnöki- Multimédiás Oktatási-,
Vízkémia-hidrobiológia laboratóriumok. Teljes felújításra került a Geodéziai labor és a GPS
Permanens Állomás. Mindezen átalakítások után a kari összterület csökkent.
Befejezés előtt áll az egységes tanszéki honlapok és a Dékáni Hivatal központi adatbázisának
kialakítása, megkönnyítve hallgatóik információhoz jutását.
Havonta rendszeresen tartanak kari tanácsot, dékáni tanácsot és tanszékvezetői értekezletet.
Három dékánhelyettes segíti a dékán munkáját, a kari specialitásnak megfelelően az egyetemi
szokástól eltérő módon: oktatási-oktatásfinanszírozási, tudományos továbbképzési és vállalkozási
területen.
II.1.6. Oktatás- és működésfinanszírozás
A kar gazdasági helyzete – a szűkös állami finanszírozás mellett is – stabil. Négy-öt éve az egyetem
„legjobban ellátott kara” pozícióból a középmezőnybe kerültek úgy, hogy az oktatási terhelésük bár
abszolút értékben nem változott, de a más kari „felnövekvő” új képzések miatt százalékosan csökkent.
Az építőmérnök képzés nem tartozik az olcsó képzések közé. A nagyszámú tervezési, labor jellegű
tantárgy, mérőgyakorlat, diplomatervezés stb. nagyobb számú oktatót és műszerezettséget, továbbá
labort és mérőtelepet igényel. Ezen tevékenységek beruházási-dologi fedezete alapvetően a tanszékek
saját bevételes tevékenységén alapul.
Az oktató-kutató állományban lévők mindegyike, az alkalmazotti állományban lévők közel egésze
csak a „bértáblázat” szerinti illetményben részesül. Nincs lehetőség a kiemelkedő teljesítményt
nyújtók kellő megbecsülésére. Ezzel szemben a kar mindig „bevállalta” az étkezési hozzájárulás
maximumának kifizetését.
II.1.7. A kari doktori képzés tapasztalatai
A helyzetelemzésben már vázoltakon túl megállapítható, hogy az új akkreditációs elvárásoknak az
interdiszciplinaritással tudtak eleget tenni, ami elvileg nem rossz, de azért jelzi, hogy az építőmérnöki
terület is professzorhiánnyal küzd. A tényleges mérnöki alkotó munka, a gyakorlati eredmények,
sikerek nem jelentős akkreditációs tételek, ami ellentmond a szakma igényeinek.
II.1.8. Találkozás a végzett és doktorandusz hallgatókkal
A jó hangulatú találkozón 20-25-en jelentek meg. Szerettek a karra járni. Probléma volt a kredit
rendszerű képzésben, hogy nem tanultak meg együtt dolgozni, „csapatban” alkotni. Kevés a külföldi
tapasztalatszerzés lehetősége, nem épül be a hazai képzésbe a külföldön töltött tanulmányi szakasz..
II.1.9. Minőségpolitika, minőségbiztosítás
A BME a TQM vezetési filozófia alapelvei figyelembevételével határozta meg belső működési
rendszerét és alapelveit. Ezeket tartalmazza a Szenátusa által elfogadott Minőségfejlesztési Terv. A
Terv a szervezeti egységek közreműködésével jött létre, így ez a dokumentum minden szervezeti
egység részére kötelező. A Kar hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált többszintű
minőségi oktatást és tudományos képzést, a kutatást, fejlesztést és innovációt valamint a tudományos
minősítést a műszaki tudományokban és a földtudományok egyes területein.
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II.1.10. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése
A karon folyatott képzések előkészítésének, megszervezésének, indításának és folytatásának
szabályait a Képzési Kódex és a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. A képzési programok
kidolgozásának első fázisában a szakbizottságok megfogalmazzák a képzéssel kapcsolatos
elvárásokat, a szakirányokat, a főbb kompetenciákat és a képzési kimeneti követelményeket.
Kiemelendő, hogy a szakbizottságok munkájában a szakterület elismert, nagy tapasztalattal rendelkező
vállalati és kamarai emberek is részt vesznek. A létesítési valamint az indítási dokumentációt a Kari
Tanács a megfelelő bizottságok véleményezik és a Szenátus dönt. Kiemelendő, hogy egy képzési
ciklus lefolytatása után a szakkal kapcsolatos értékelés folyamatában részt vesznek az oktatók a külső
szakemberek, a hallgatók és mindezek véleménye alapján kerül sor a tanterv korrekciójára, vagy a
tananyag aktualizálására.
II.1.11 A hallgatói teljesítmények értékelése
A látogatás során a Látogató Bizottság örömmel tapasztalta, hogy a beiratkozó hallgatók a
tanulmányaik megkezdéséhez szükséges információkat CD lemezen kapják meg. Ezen megtalálhatóak
az aktuális egyetemi szabályzatok valamint a TVSz végrehajtási utasítása a Tanulmányi Ügyrend
amelyet a rektor ad ki. A tantárgyak követelményeit a hallgatók számára a félév első előadásán
hirdetik ki, valamint a tárgyat gondozó tanszék honlapján is nyilvánosságra kerül.
II.1.12. Oktatói minőség biztosítása
A kari vezetés humánpolitikai elvei és gyakorlata a stratégiai célkitűzésekben megfogalmazottaknak
megfelelő. Dolgozói rendelkeznek munkaköri leírással, melyek félévente frissülnek. A munkatársak
teljesítményét, valamint a feladattervek megvalósulását kétévente ellenőrzik. Kiemelendő, hogy az
MTA doktora cím elnyeréséhez publikációs tevékenységet a kar a saját költségvetési elosztási
eszközeivel is ösztönzi.
I1.1.13. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatás
Tanulástámogatás az egyetemen a Diákközpont és Központi Tanulmányi Hivatal feladatai közé
tartozó tevékenység. Ennek keretében hozták létre a Támpont Irodát és a Karrier Központot. A
Támpont Iroda tanulmányi tanácsadással, külföldi ösztöndíjakkal, a fogyatékkal élő hallgatók
segítésével, térítési ügyekkel foglalkozó iroda. A Karrier Központ segíti a hallgatókat az
álláskeresésben, a gyakorlati helyek megtalálásában, a karriertervek megvalósulásának elősegítésében.
Kiemelendő a Mentorgárda kialakítása a karon melynek feladata, hogy segítse az elsősök
beilleszkedését és ápolja az Építőmérnöki Kar hagyományait. A Látogató Bizottság örömmel
tapasztalta, hogy minden tankörhöz 2-2 mentor tartozik, akik személyesen tartják a kapcsolatot az első
éves hallgatókkal.
II.1.14. Belső információs rendszer
A kar természetesen nem nélkülözi az elektronikus információs fórumok használatát melyről a
Látogató Bizottság személyes tapasztalatot is szerzett. Kulcsfontosságú mutatók mérése megkezdődött
a karon, a belső információs rendszer fejlesztése folyamatban van.
II.1.15. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar képzéseiről nyomtatott formában ad ki tájékoztatót angol és magyar nyelven. A kiadvány célja a
képzések és a kar bemutatása az ipari partnereknek és az együttműködő egyetemeknek. Az
Építőmérnöki Karral és annak tanszékeivel kapcsolatos információk megtalálhatóak a honlapon.
Üzemeltetnek egy kari adatbázist, ami tartalmazza a tantárgyak tematikáját, számonkérések módját.
II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
Az Építőmérnöki Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul, részletes leírását
a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A Minőségfejlesztési Terv a BME szervezeti
egységeinek együttműködésével, közös akarat megnyilvánulásaként jött létre, melyet az Építőmérnöki
Kar is elfogadott.
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II.2.1. Minőségfejlesztés
A kar minőségbiztosítási rendszerének működésében vannak módszertani fejlesztések, amelyek a
különböző vizsgálatok eredményeire építve a gyengeségek felszámolására irányulnak.
II.2.2. Elégedettségmérések
A kar önálló hallgatói elégedettség mérést nem végez, viszont figyelembe veszi a hallgatói
visszajelzéseket, az OHV eredményeket. A hallgatói visszajelzések eredményei támogatják a
tantárgyfejlesztéseket, az eredmények támpontot jelentenek a hallgatók számára a szabad
tanárválasztásnál. Az egyes tanszékek oktatóira vonatkozó eredményeket az adott oktatón kívül a
tanszékvezetőkhöz is eljuttatják ezzel a visszacsatolással is növelve az oktatás színvonalát.
Kiemelendő az Építőmérnöki Karon az ún. OHV díjak rendszere, melynek során a legjobb eredményeket elért oktatók elismerésben részesülnek. A kar a külső partnerek tájékoztatására is nagy gondot
fordít az évente megrendezett Ipari Nyílt Nap fórumot kíván biztosítani a gazdaság képviselőinek és a
kari kutató közösségnek a találkozásra, a partnerkapcsolatok kialakítására és erősítésére.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi az Építőmérnöki Kar minőségbiztosítási
rendszerének alapdokumentációját is.
II.2.4. Stratégiai tervezés
Stratégiájában az Építőmérnöki Kar azonosul a BME 2007-ben megfogalmazott Minőségpolitikai
Nyilatkozatával. A Kar meghatározta stratégiai céljait, melyet a Kar küldetésében rögzített.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
A stratégiai célok, fejlesztések követése és felülvizsgálata a Kari Tanács feladata a rendszer elveinek
és módszerének érvényesítéséért a Kar dékánja felelős. A Kar kiemelt figyelmet fordít az elégedettségi
mérések eredményeinek visszacsatolására a képzési folyamat tekintetében.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
Az Építőmérnöki Kar sem hozott létre minőségbiztosítására szervezetet, a minőségmenedzsment
funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé váltak. Kari szinten a minőségbiztosítási rendszer
irányítója és felelős vezetője a dékán.
III.

Működési és minőségfejlesztési javaslatok

III.1. Szervezeti és működési javaslatok
– A kar jövőjét tekintve nagyon fontos, az egyetemi tanári előléptetések előkészítése, a gyakorlati
képzést segítő oktatási formációk továbbfejlesztése, a külföldi tanulmányutak elismerése a
graduális képzés rendszerében.
– Fontos lenne a hallgatók együttdolgozási készségének fejlesztése is.
– Szükséges a karon belüli információ áramlás fejlesztése a kari vezetés és a kar oktatói valamint
munkatársai között.
III.2. Minőségbiztosítási javaslatok
A hallgatók véleményének bekérése az oktatásra, az oktatókra vonatkozólag évek óta folyik, de a
rendszer működtetésére, a választ adó hallgatók számának emelésére a karnak kiemeltebb figyelmet
kell fordítania.
A kar minőségbiztosítási rendszerének működtetéséért a dékán a felelős. Megfontolandó a dékán
munkájának segítésére egy minőségügyi felelősi funkció létrehozása.
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BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR akkreditációs
értékelése
I. Akkreditációs minősítés: A
Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara EGYETEMI KARKÉNT
AKKREDITÁLHATÓ, mert


A kar alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú
továbbképzés szinten szervez oktatást.



A kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.



A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév átlagában:
3160 fő


II.

A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma: 120 fő.
Működés- és minőségértékelés

II.1. A szervezeti- és a működési minőségértékelés
II. 1.1. A kari vezetési gyakorlat tapasztalatai
A GTK az Egyetem mindössze tíz éve alapított kara, ám minden fontos paraméterben a második
legnagyobb karrá fejlődött. Az elmúlt tíz év során sokoldalú társadalom- és gazdaságtudományi
oktatási-, kutatási- és szakértői profil alakult ki, ahol a gazdaságtudományi és műszaki menedzser
terület mellett pedagógiai-, pszichológiai-, szociológiai-, környezetgazdálkodási- és kommunikációs
szakmai ágazat is működik. A GTK része az idegen nyelvi és testnevelési képzés is. A GTK 202
alkalmazottjából 123 fő oktató, s ebből 63 fő rendelkezik tudományos minősítéssel. A Kar tanszékei
négy intézetet alkotnak, s a Karon három doktori iskola működik.
A GTK a BME újonnan kialakított irányítási rendszerébe tagozódik be. A BME új irányítási
rendszeréről, annak tartós működőképességéről nem állhatnak még rendelkezésre tapasztalatok. Az
eddigi gyakorlat arra utal, hogy az új szisztémára történő átállás zökkenőmentesen végbement, s a
zavartalan működés feltételei minden fontos funkció kapcsán megvannak. A GTK tágabb vezetői
közössége harmonikus belső együttműködésről adott számot a találkozáskor.
A GTK az osztott képzési rendszer teljessé válásakor sajátos szakindítási stratégiát választott, 6
alapszak mellett 14 mesterszakot akkreditáltatott. Tudatos törekvés nyilvánult meg az alap- és
mesterszakok közötti aszimmetriában. A GTK döntéshozói kevésbé a más felsőoktatási intézmények
végzett alapszakos hallgatóit várják a mesterképzési programokra, s inkább a BME nagy belső
piacáról jövő hallgatókra számítanak. Az Egyetem többi karával intenzív átoktatási kapcsolatok fűzik
össze a GTK tanszékeit, s részben ennek eredményeként is, céljuknak nem a szűk értelemben vett
mérnök- és közgazdászképzést tekintik, hanem a határterületi érintkezési lehetőségek lehető
legteljesebb kihasználását. Az átoktatás-áthallgatás karközi tapasztalatai arra mutatnak, hogy az
eredetileg elgondolt szinergiahatások széles körben realizálódnak. Az előadástartás és a szemináriumvezetés kultúrája a karközi együttműködésben eredményes és különösen előnyös értékgazdagodást
alapozott meg.
Az oktatási irányok megválasztása intézeti hatáskörben van, az akkreditációs kérelmeket a kar nyújtja
be. A termékdifferenciálás elve alapján olyan szakok indítására törekszenek, amelyek vitelében ők
erősebbek oktatási versenypiaci konkurenseiknél. Több területen – a szakmai jellegből adódóan –
monopolhelyzetben vannak. Figyelemre méltó kari oktatási-nevelési tapasztalat a hallgatókkal a
tanórán kívül is intenzív foglalkozás. Ennek tagolt, jól kiépített és hagyományosan jól működő,
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szervezett rendszere van az egyetem egészében és a GTK-n is. A sokágú tevékenységből is kiemelést
érdemel a hallgatók segítése a tanulásban, valamint a róluk való szociális gondoskodás.
Az oktatói terhelés egyenetlenségeit, a túlterhelés problémáit tudatosan igyekeznek kezelni. A
doktorandusz hallgatók részt vesznek az oktatásban, túlzott terhelésüket azonban elkerülik. A kar
vezetése tudatosan törekszik az oktatói közteherviselés megvalósítására. Elmondásuk szerint az
oktatási-kutatási és szakértési feladatoknak csak úgy tudnak megfelelni, ha minden oktató megfelelő
részt vállal a közös munkából. Az oktatói előléptetési rendszerben magas követelményeket szabnak,
mivel ebben nem lehet számottevő különbség az egyetem karai között. A GTK egy évtizedes
működése arra mutat, hogy képzésükben érezhetően érvényesül a többi kar oktatási-nevelési
szemlélete, ugyanakkor a folyamat kétirányú lett, mivel a társadalom- és gazdaságtudományi
mentalitás gazdagította a többi kar praxisát.
II.1.2. A tanszéki látogatások tapasztalatai
A GTK intézetei és tanszékei munkájukban több közös vonást mutatnak, de vannak eltérő jegyek is.
Az alap- és mesterképzésben résztvevő szervezeti egységek általában szoros átoktatási
együttműködést folytatnak a mérnöki karokkal, részesei a doktori képzésnek, s az általuk oktatott
hallgatói létszám megközelíti, sőt helyenként meg is haladja az ezer főt. A négy intézetben levő
tanszékek együttesen igen széles szakmai területet fednek le, s a kari működésben nem tesznek
különbséget a fő profilhoz tartozó és a kiegészítő tudományterületek között, mindegyiket azonos
fontosságúnak tekintik. A széles tudományterületi lefedettség nagy előnye, hogy az intézeti tanszékek
együtt nagy szeletet hasítanak ki a továbbképzés, posztgraduális oktatás, a kiegészítő képzés, az
átképzés s a vállalati megbízásokon alapuló célprogramok oktatáspiaci kínálatából. A GTK
tanszékeinek többsége a felsorolt oktatási programokban szorosan együttműködnek a mérnöki karok
tanszékeivel. A BME egyedülálló szakmai szerkezete olyan oktatási kínálatot enged meg, amilyennel
más egyetemek – szerkezeti adottságaik miatt – nem képesek megjelenni. Az egyetem a lehető
leghatékonyabban kihasználja oktatási képességeit és erőforrásait.
A tanszéki beszélgetések arról győzték meg a látogatókat, hogy kivétel nélkül minden szakmai
területen erős a bizonyítási vágy, az egyetemi reputációnak megfelelés óhaja. A mérnök-tanári képzés
színvonalát ugyanolyan fontosnak tartják, mint a villamosmérnöki képzéssel kooperáló
kommunikációs szakemberképzést, vagy a jogi oktatás bázisára alapozott iparjogvédelmi képzést. Az
oktatásban széles körben érvényesülő magas minőségi standard szigorú követelmények elé állítja a
GTK tanszékeinek összességét. A tapasztalatok arra mutatnak, hogy a mérnöki és a társadalom- és
gazdaságtudományi képzés szervezeti egységei kölcsönösen előnyös kapcsolatban vannak egymással a
GTK megalakulása, fejlődése és megerősödése következményeként.
A tanszékek és intézetek munkájának – más egyetemekétől eltérő – jellegzetessége a nagyfokú kifelé
nyitottság. Oktatási programokban, kutatási pályázatokban, szakmai periodikák szerkesztésében,
nemzetközi együttműködésben, program-gesztorságban a tanszékek, intézetek és a kar is meghatározó
szerepet játszanak. Nagy hatókörű, széles kisugárzású tevékenységek sora kötődik a karhoz, s külön is
figyelemre méltó az erőteljes kezdeményező készség és –képesség e szervezeti egységek részéről.
Mindez a BME egésze számára tartósan erős oktatáspiaci pozíciót és érdekérvényesítő képességet
biztosít.
A minőségi oktató munka fontos feltétele valósul meg az oktatott szakterületek saját tananyagokkal
történő lefedésével. A látogatás során természetszerűleg nem nyílhatott mód (az egyéb szakmai
korlátok mellett) annak megítélésére, hogy a rendkívül nagy számban és tematikai változatosságban
rendelkezésre bocsátott tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok színvonalbeli egyenszilárdsága
érvényesül-e, az azonban tény, hogy az oktatók által írt tananyagok rendkívüli gazdagságban állnak a
hallgatók rendelkezésére.
Minthogy a részbeszámoló készítője – ugyanilyen akkreditációs látogatási minőségben – láthatta az
egy évtizeddel ezelőtti előképet, a műszaki menedzserképzést folytató intézetet, eme
összehasonlításban elmondhatja, hogy az intézet helyén rendkívül erős, sokprofilú fakultás jött létre.
Rendkívül nagy a más intézményektől átjött, jól képzett, tudományos fokozattal rendelkező, magasan
jegyzett szakemberek száma, akiket jól kiegészítenek a saját nevelésű fiatal szakemberek. E
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felkészültségbeli igényes válogatás ugyanúgy érvényes a fő profilhoz tartozó tanszékekre-intézetekre,
mint a társtudományi kiegészítő szakterületet művelő egységekre. A kulcstárgyak oktatásában
meghatározó a karhoz-egyetemhez teljes munkaidőben kötődő oktatók köre.
II.1.3. A kari doktori képzés tapasztalatai
A GTK három doktori iskolát működtet, a doktorandusz hallgatók egybehangzó véleménye szerint
magas minőségi színvonalon. A három doktori iskola képzési rendszere mutat árnyalatnyi
különbségeket, ám inkább a hasonlóságok dominálnak. A doktorandusz hallgatókat – térítés ellenében
– foglalkoztatják a tanszékek, túlzott igénybevételről és leterheltségről nem számoltak be. Számos
doktorandusz hallgató konzulensével végez kutatómunkát, s ebbéli támogatottságukat jónak érzik.
A gazdaság- és társadalomtudományi doktori iskolák követelményeit az Egyetemi Doktori Bizottság
hozzáigazította a mérnöki karok doktori iskoláinak publikációs kritériumaihoz. Ez egyrészt impakt
faktort eredményező tudományos közlemények kötelező publikálását jelenti, másrészt követelmény
három angol nyelvű cikk közlése. A doktorandusz hallgatók nyugodtan fogadták a „menet közben”
megemelt követelményeket, mindazonáltal a társadalomtudományokban nehezebben teljesíthető
publikációs követelmények mindenképpen új helyzetet teremtettek.
A fokozatot szerzett tehetséges doktoranduszok csupán kisebb része maradhat bent az intézetek
valamely tanszékén, ám a fiatal, magasan képzett szakemberek iránt nagy érdeklődés van a gyakorlati
munkahelyek részéről.
II. 1.4. Találkozás a végzett hallgatókkal
A találkozóra kevés végzett hallgató jött el, ők a műszaki menedzser szakon szereztek diplomát.
Néhány év munkahelyi tapasztalata alapján úgy látták, hogy a képzés szerkezete jól szolgálta
elhelyezkedési lehetőségeiket és munkavégzésüket. Kiemelték a továbbképzés fontosságát, s úgy
nyilatkoztak, hogy erre az egyetem széles képzési palettája számos lehetőséget kínál. Úgy emlékeztek
az alma-mater-re, ahol minden tekintetben gondoskodtak róluk.
II.1.5. Minőségpolitika, minőségbiztosítás
A minőségbiztosítási rendszerüket a TQM filozófia alapján működtetik. Rendszeresen elemzik a
„vevőik” (középiskolák, jelenlegi és végzett hallgatók, munkáltatók, munkatársak, hazai és
nemzetközi partnerek) igényeit és elégedettségét. Meghatározó szerepet tulajdonítanak az Oktatás
Hallgatói Véleményezésének. Felfogásuk szerint a felsőoktatás a hazai és nemzetközi tudáspiacon
folytatott szolgáltatásként értelmezhető, itt csak egy TQM-szellemiségű menedzsment klíma által
támogatott folyamatos fejlődés teremtheti meg Kar sikeres működésének feltételeit.
II.1.6. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése
A képzési programok akkreditációs fázisában azok indításának meghatározása, időbeli ütemezése,
munkarendjének, becsült hallgatói létszámának, azon belül a finanszírozási forma szerint
arányszámnak, a költségtérítés összegének kialakítása az egyetemi, valamint a kari képzések
figyelembevételével továbbá az előterjesztő indokainak figyelembe vételével a Kari Tanács
hatáskörébe tartozik. A már elindított képzések nyomon követése és gondozása a gesztortanszék, a
szakbizottság és a szakfelelős hatáskörébe tartozik. A tartalmi kérdéseknél a tanszékvezető, a
szakfelelős kérheti a szakbizottság összehívását, véleményezését. A Kari Tanácson ütemterv szerint
sorra kerülő intézeti, tanszéki beszámolók kötelezően tartalmazzák a gesztorált szakokról szóló
elemzést is.
Összességében megállapítható, hogy a GTK az ESG követelményeknek megfelelően szabályozza a
képzési programjainak jóváhagyását és figyelemmel kísérését.
II.1.7. A hallgatói teljesítmények értékelése
A kar kiemelten kezeli a képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazott kompetenciák
fejlesztését. A tantárgyi követelmények egységes rendszerének megfogalmazása a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzat szerint történik. További szabályozást jelent a Képzési Kódex, ami formailag
meghatározza a tantárgyi követelmények egyértelmű és részletezett megjelenítését, a Tanulmányi
Ügyrend vonatkozó része pedig az oktatói és hallgatói technikai teendőket foglalja egybe. A kurzusok
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teljesítésére vonatkozó tantárgyi követelmények nyilvánosak, a számonkérés követelményeinek
egyértelmű megfogalmazása megtörtént.
Összességében megállapítható, hogy a hallgatói teljesítmények értékelésére vonatkozó megoldások
megfelelnek a hazai felsőoktatási gyakorlatban használt metodikának.
II.1.8. Oktatói minőség biztosítása
A kar emberi erőforrás-állománnyal történő gazdálkodása az egyetemi gazdálkodási rendszernek
megfelelően decentralizált rendszerrel működik. Vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a
szervezeti egységek teljesítményét és az ehhez felhasznált erőforrásokat.
Stratégiai tervezése, ill. az ehhez hosszútávon igényelt erőforrás biztosítása a kar vezetése kezében
van. Kiemelendő, hogy kétévenként egyéni teljesítményértékelést végeznek, melynek eredményeit
megosztják a munkavállalókkal. A személyi kiválasztás rendszerében az állami szabályozásnál
szigorúbb normatív szabályozást alkalmaznak az egyetemi docensek és az egyetemi tanárok
kinevezésével kapcsolatosan.
II.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatás
Tanulástámogatás az egyetemen a Diákközpont és Központi Tanulmányi Hivatal feladatai közé
tartozó tevékenység. Ennek keretében hozták létre a Támpont Irodát és a Karrier Központot. A
Támpont Iroda tanulmányi tanácsadással, külföldi ösztöndíjakkal, a fogyatékkal élő hallgatók
segítésével, térítési ügyekkel foglalkozó iroda. A Karrier Központ segíti a hallgatókat az
álláskeresésben, a gyakorlati helyek megtalálásában, a karriertervek megvalósulásának elősegítésében.
Kiemelendő, hogy a bolognai oktatási rendszer bevezetésével egyidejűleg a kar döntést hozott arról,
hogy az új típusú képzésnek megfelelően tankönyv sorozatot indít el, melynek keretében eddig 24 kötet
jelent meg.
II.1.10. Belső információs rendszer
A GTK megalakulása óta nagy gondot fordít mind az oktatók, mind a hallgatók és a technikai
munkatársak tájékoztatására, informálására. A kar természetesen nem nélkülözi az elektronikus
információs fórumok használatát. Ebben az évben tervezik a kari honlap fejlesztését, korszerűsítését.
A hallgatók számára szükséges segédanyagokat a szervezeti egységek elektronikusan is közzéteszik.
Összességében támogatható azon elképzelés, mely szerint a kari honlapon elérhetők legyenek a
munkabizottságok ülésein készített hanganyagok archívum formájában.
II.1.11. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A közvélemény tájékoztatása centralizált és decentralizált módon valósul meg. A központi ügyek
tekintetében a kar vezetői nyilatkoznak akár közvetlenül a sajtó munkatársainak, akár közvetett módon
hirdetéseken, sajtóközleményeken keresztül. A mesterszakok kommunikációs feladatait az intézetek
végzik az ehhez szükséges erőforrásokat ők biztosítják. Az alap és mesterképzési szakoknak eltérő
marketing stratégiája van. Aktív marketing kampányt a mesterképzési szakok terén végeznek, melyet
már a szakindítási dokumentumok elkészítése előtt bevezettek.
II.2 Minőségbiztosítás és –fejlesztés értékelése
A Gazdaságtudományi Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul, részletes
leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A GTK kezdettől fogva kiemelt területként
kezeli a minőségbiztosítás, fejlesztés kérdéskörét. A kar egyik tanszéke nyerte el azt a USAID
pályázatot, amelynek keretében számos amerikai egyetemmel közösen dolgozta ki a TQM vezetési
filozófia hazai elterjesztését és létrehozta a hazai felsőoktatási intézmények TQM intézmény hálózatát.
A minőségiránti elkötelezettségüket bizonyítja, a kari oktatók szerepvállalása a MAB
Minőségbiztosítási Bizottságában a „Bologna-bizottságokban” a Magyar Rektori Konferencia
Bizottságaiban, az FTT-ben valamint az egyetemi szintű vezetési és minőségbiztosítási feladatok
végrehajtásában.
A Gazdaságtudományi Kar tette lehetővé a magyar egyetemek számára, hogy a TQM vezetési
filozófiát megismerjék és alkalmazhassák a minőségbiztosítási rendszereik kialakításához!
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II.2.1. Minőségfejlesztés
A Gazdaságtudományi Kar minőségbiztosítási rendszerét olyan vezetési rendszerként alakította ki,
amely a kar tevékenységének minden elemét TQM szemléletű vezetési módszerekkel irányítja.
Felfogásuk szerint a TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, amelynek célja, hogy
a szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint valamennyi
munkatárs minőség iránti teljes elkötelezettségével a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje el. A
kar minőségbiztosítási rendszerének fejlesztését a PDCA modell alapján végzi.
II.2.2. Elégedettségmérések
A kar a hallgatók körében saját elégedettségmérést nem végez, viszont felhasználja a központi
elégedettségmérés eredményeit. Kiemelkedő, hogy a mérések eredményeit beépítik a kari belső
elosztási mechanizmus folyamatába.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi a Gazdaságtudományi Kar minőségbiztosítási
rendszerének alapdokumentációját is.
II.2.4. Stratégiai tervezés
A kar megalakulását követően a Kari Tanács kidolgozta és elfogadta az 1998-2002. közötti időszakra
szóló stratégiai célkitűzéseit. Ezek teljesítéséről 2002-ben a kar vezetése írásos beszámoló keretében
Kari Közgyűlés előtt adott tájékoztatást. A 2002-2008. közötti időszakra újabb stratégiai célkitűzések,
feladatok kerültek kidolgozásra, elfogadásra és végrehajtásra.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
A kar szervezeti egységeinek működését rendszeresen értékelik. Az elmúlt 10 évben minden
szervezeti egység három alkalommal számolt be tevékenységéről. A beszámolókat egy olyan
szempontrendszer alapján kellett összeállítani, amely a kar minőségpolitikájának minden lényeges
elemére kitért.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A Gazdaságtudományi Kar sem hozott létre minőségbiztosítására szervezetet, a minőségmenedzsment
funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé vált. Kari szinten a minőségbiztosítási rendszer
irányítója és felelős vezetője a dékán. A kar minőségbiztosítási rendszerének irányítása és
működtetése elsősorban a Dékáni Tanács feladata, melynek tevékenységét munkabizottságok segítik.
III.
Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar szervezeti rendszere jól kiépített és jól szolgálja a kari
funkciókat mind az oktatás, mind a kutatás területén. A kari működésben megfontolásra javasolható az
oktatáspiaci verseny GTK-ra gyakorolt hatásainak gondos elemzése. A mesterképzés 1-2.
évfolyamának tapasztalatai alapján érdemes kritikai vizsgálat alá vetni a „viszonylag kevés számú
alapszak, és a viszonylag nagy számú mesterszak” kari oktatási stratégiát.
III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
A Gazdaságtudományi Kar a partner elégedettség mérés eredményeit nyilvánosságra hozza, azonban
egy erősebb visszacsatolási rendszer kialakítása szükséges.
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BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR akkreditációs értékelése
I. Akkreditációs minősítés:

A

Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BME Gépészmérnöki Kara EGYETEMI KARKÉNT AKKREDITÁLHATÓ, mert


A kar alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú
továbbképzés szinten szervez oktatást.



A kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával, ill.
átoktatás lehetőségét kihasználva alapozó természettudományi és gazdaságtudományi
ismereteket az azt művelő tanszékektől igényének megfelelően kapja meg.



Az alap- és mesterképzésre újonnan (első évre) felvettek létszáma az utóbbi tanévekben átlag
2830 fő.


A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma: 150 fő.
A minősítést továbbá indokolja

A Kar világos, átgondolt oktatási-kutatási politikája a megvalósítást biztosító kellő mértékben
ütemezett stratégiája.

A programok indításával, rendszeres belső értékelésével kapcsolatos eljárások.

A hallgatók értékelésének szakmai elvárásai, korrektsége, a diploma értéket biztosító képzés
kialakítása, a tantervek felépítése, az alapozás, a szakmai ismeretek, ezek egymásra épülése és
aránya, a gyakorlati ismeretek begyakorlásának különböző intézményen belüli és partnerekkel
kialakított szinterei, a vállalatoktól, intézményektől kapott pozitív visszajelzések.

A következetesen alkalmazott humán erőforrással való gazdálkodás, a követelmények
ismerete, azok évenkénti értékelése, a minősítettek számának tervszerű emelése. A jelentős
hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, ezek bővítése, a pályázatokon való sikeres
szereplések, konferenciák szervezése, kutatás-fejlesztési munkákban és tudományos
kutatásokban való részvétel.

Az intézmény tanulástámogatási rendszere, a hallgatói szolgáltatások megfelelő szintje és
mértéke.

A belső információs rendszer kiépítettsége, fejlesztésének megfogalmazott további lépései.

A nyilvánosság megfelelő foka.
II.
Működés- és minőségértékelés
II.1. A szervezeti- és a működési minőségértékelés
II.1.1. A kar oktatási-kutatási politikája, stratégiája
Küldetésnek tekintik, hogy a kar őrizze, kiterjessze és a társadalom számára hasznossá tegye a
gépészmérnöki feladatok megoldásához szükséges szakmai tudást és ismeretet, valamint a
diszciplináris kutatásokkal új ismereteket hozzon létre. Az új és megőrzött tudást oktatási munkája
során terjessze, K+F+I tevékenységével ezen ismereteket a társadalom, a gazdaság feladatainak
megoldásában hasznosítsa. Eme küldetést a műszaki kutatással integrálódó egyetemi szintű oktató
munkával, a doktorképzés keretében pedig a legkiválóbb hallgatók tudományos munkába való
bevezetésével valósítja meg.
A kar a gépészmérnöki szakmához kötődő különböző szakú és szakirányú mester szintű képzést
tekinti elsődleges feladatának. A küldetés fontos eleme, hogy a kar a gépészmérnökképzésben
meghatározó európai felsőoktatási intézményekkel élő oktatási és kutatási kapcsolatban álljon.
A kar oktatási, kutatási, innovációs tevékenysége országos szinten elismert, vállalati felmérések
alapján az ország legnagyobb presztízzsel rendelkező kara.
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II.1.2. Kutatás:
A kari kutatások szorosan kapcsolódnak a hazai és az európai aktuális ipari igényekhez.
Alapkutatásaik megfelelő alapot nyújtanak ipari hosszabbtávú fejlesztések megalapozására. Nagy
figyelmet fordítanak a középtávú K+F munkákban való részvételre is. Ezekből következik, hogy a kari
kutatások egy része az oktatáshoz, a tudományág belső fejlődéséhez kapcsolódik, másik részük
alkalmazott jellegüknél fogva nagymértékben hozzájárul a kari bevételekhez.
A Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont kari jelenléte tevékenyen hozzájárul a kari tudásbázis
hatékony kihasználásához a vizsgált problémát érintő alapkutatástól egészen a prototípus fejlesztésig.
Alapkutatások műveléséhez az OTKA támogatás szolgál biztos háttérül. Ezen kívül a pályázatok
széles skáláját használják fel: Egyéni kutatás-támogatási pályázatok, egyéni külföldi részképzésre,
gyakorlatra, rendezvényen való részvételre szóló ösztöndíjak, hazai kutatási és fejlesztési pályázatok
(NKHT, GVOP), nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozás (alapvetően EU által meghirdetettek) és
végezetül hazai szervezetek és nemzetközi vállalkozások támogatására meghirdetett pályázatok.
A kutatási-fejlesztési munkák egyetemi mintaszerződéseknek megfelelően működnek. A kar évente
megvizsgálja a kari kutatási tevékenységet a tanszékektől kapott jelentések alapján. Az egyes
szervezeti egységek kutatási munkáját részletesen a tanszékvezetői váltáskor értékelik.
A GVOP pályázatok adminisztratív ügyintésével, a kifizetésekkel sok probléma adódott. A kialakult
tendenciát figyelve a hazai pályázati források beszűkülése várható, a kar tanszékeinek pályázati
bevételei 2005-től kezdve fokozatosan csökkennek.
A kar nemzetközi kapcsolatai is igen szerteágazóak, amelyeket, egyrészt közös kutatásokra, másrészt
közös képzésekre használnak fel.
II.1.3. Oktatás:
Az oktatásban a Kar nagy figyelmet fordít az elmélet és gyakorlat egységére, a magas szintű
matematikai és interdiszciplináris természettudományos ismertek alapos megismertetésére, a
laboratóriumi munkákra, és ezeket követő szakmai – gyakorlati ismeretek begyakorlására, amihez az
ipari kapcsolatokat is felhasználják. A képzés korszerűsítésénél kellő figyelemmel vannak a
tudományos és az ipari haladásra, a társadalom igényeinek nyomon követésére.
A képzési programok indítására nagy energiákat fordítanak.
Az elmúlt években
 négy alapszak (gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, ipari termék- és formatervező)
 hat mesterszak indításának a feltételeit teremtették meg (gépészmérnöki, mechatronikai,
energetikai, terméktervező, épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, gépészeti
modellezés (angol nyelven)), tantervét dolgozták ki.
A soron következő időszakban az alapképzés és a mesterképzések felülvizsgálatát tervezik a közben
szerzett tapasztalatok figyelembevételével.
A bolognai folyamatból adódóan az oktatói háttér létszámbeli ill. minősítettségének emelése is nagy
figyelmet fordít a kar. A jelenlegi 22,3 hallgató/oktató arány jól jelzi az oktatás eltömegesedését
sejttetve az egyes oktatóra eső magas óraszámokat is.
II.1.4. Szervezeti felépítés
A kar jelenleg 10 tanszékkel és az Biomechanikai Kooperációs Kutatóközponttal rendelkezik.
Vezetője a dékán, akinek a munkáját 3 dékánhelyettes segíti. A kialakult rendszernek megfelelően a
Kari tanács a kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző joggal felruházott testülete. Dönt
többek között a költségvetésről, a szervezeti struktúráról, a stratégiáról, a bizottságairól, stb. A kari
vezetés munkáját a Tanszékvezetői tanács segíti, ill. a kari oktatói-kutatói értekezlet is véleményt
nyilvánít a kart érintő fontos kérdésekben.
A Kari tanács évenkénti gyakorisággal beszámolót hallgat meg a fentieken túlmenően a karon folyó
kutatási tevékenységről, a Doktori iskolák munkájáról, a TDK tevékenységről, a kar átfogó éves
munkájáról. A tanszékek 3-4 éves munkájukról úgyszintén beszámolnak.
A kari irányításról elégedettségi felmérést végeznek, igaz meglehetősen alacsony visszajelzési szám
mellett (27%-os válasz). A 10 kérdést felölelő információgyűjtés 5 fokozatú skálán értékelt.
visszajelzésekből a későbbi munkákra vonatkozó hasznos tennivalók vonhatók le.
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II.1.5. A források felosztásának rendszere
Generális megállapítással kell kezdeni, az egész intézmény alulfinanszírozott, ezen belül a
Gépészmérnöki Kar is.
A hallgatói normatívák nem elégségesek a normális működéshez. A jogszabályban előírt oktatói
terheléseknek semmiféle köze nincs a fejlett világban elfogadott normákhoz. Valódi versenyt vívni
pedig csak azonos feltételek mellett lehetséges.
A kar is csak megfeszített munkájával tudja biztosítani a működéshez szükséges forrásokat.
Az egyetemi elszámolási rendszere szerint a Gépészmérnöki Kar központi forrásból jövő támogatása
az utóbbi években (2006-2007-2008 ) mintegy 14%-kal csökkent, aminek a kar gazdálkodását érintően
súlyos kihatásai jelentkeznek. Konkrétabban dolgozóinak bérigénye tavaly és jelenleg is kb. 926mFt
(ebben nincsenek benne a projekteken alkalmazott határozott idejű megbízások), amiből a karnak
tavaly 120 mFt-ot, az idén 70 mFt-ot kell fedeznie, mivel a hallgatói normatívákból a központi (közös
működést biztosító) elvonások után bérre jutó összeg ennyivel kevesebb, illetve a területhasználat is
jelentős költséggel jár. A bevételt oktatásból, fejlesztési megbízásokból, különböző projektekből
remélhetik, bár most a világgazdasági recesszió kedvezőtlen hatása a közeli éveket érintően, sajnos,
pontosan még nem mérhető fel.
A pénznek a Karon belüli továbbterítése kidolgozott elvek szerint történik. Mindennek ára van.
Ingyenes szolgáltatás nincs a BME-n. A kar által felvállalt mérnökképzés igényekből adódóan a
laboratóriumok megtartása, sőt fejlesztése elengedhetetlen.
Az alulfinanszírozottságból adódóan kutatási infrastruktúra bővítésére csak saját forrás áll
rendelkezésre. Mivel az egyetem Magyarország központi térségben fekszik, ezért a területfejlesztési
források sem érhetők el erre a célra. Ebből az is következik, hogy a műszerezettség szintje,
tanszékenként erősen változó. Az elmúlt akkreditáció során megállapítást nyert a műszer-gép park
fejlesztésének fontossága, most sincs másképp. Arra építeni egy műszaki, természettudományi
képzést, hogy a felszereltség csak az intézmény „leleményességétől, ügyességétől” függjön (melyet
jelentősen befolyásol a gazdaság folytonosan változó helyzete, olykor kedvezőtlen irányú mozgása, a
művelt tudományos profil közvetlen eladhatósága, a kialakult kapcsolatok erőssége stb.), és nem az
állami szerepvállalástól, nem tarható, nem védhető álláspont, a jövőt tekintve elfogadhatatlan.
A MAB ezúton jelzi a Főhatóság felé, hogy a kialakult pénzügyi támogatási gyakorlat a műszaki
felsőoktatás versenyképességét igen erősen rontja, jelenlegi pozícióit megtartani képtelenné teszi az
európai oktatási térségben és a világméretű versenyben. Merőben más követelményekre és támogatási
rendszerre van szükség! Szükséges azt is hangsúlyozni, hogy a laboratórium igényes oktatás
normatívája nem lehet azonos a kisebb laboratóriumi igényűekével, mivel az akkreditációs elvárásokat
teljesítő alapképzésekben a tantervi követelményeknek megfelelő labor igény jelentősen megnőtt.
II.1.6. Az oktatói minőség biztosítása, a személyi kiválasztás rendszere
Az akkreditáció egyik legfontosabb részét az oktatói minőség kérdésével kapcsolatos vizsgálódások,
értékelések képezik.
A karon foglalkoztatott oktatók száma 137 fő, melynek 72%-a tudományosan minősített, az
átlagéletkor 47,8 év. A kar tudatos utánpótlás-nevelő tevékenységet végez, tehetséggondozással sok
hallgatót be tudtak vonni a PhD képzésbe, majd a sikeres védés után gyarapítani tudták az oktatói
állományt. Az egyetemi tanári kinevezéseknél az MTA doktora címhez kapcsolódó publikációs
teljesítmény felmutatása a mérvadó. A kar saját és költségvetési forrásainak elosztásánál figyelemmel
van a publikációs teljesítményekre is.
A kar munkatársainak publikációs tevékenysége jelentős. A publikációk éves átlaga 2004-07 között:
magyar nyelvű folyóiratbeli cikknél 0,66, idegen nyelvű külföldi folyóiratbeli cikknél 0,45, magyar
nyelvű konferencia kiadványnál 0,99, idegen nyelvű konferencia kiadványnál 0,99.
A hallgatói/oktatói arány ~23,2. Az oktatási terhelés, amint az már említésre került magas, aminek
következménye a tudományos eredmények publikálásában jelentkező alacsonyabb mérőszám az
idegen nyelvű külföldi folyóiratbeli cikknél. Örvendetes ugyanakkor a kar munkatársaira a Web of
Science-n adott magas hivatkozások száma: 2004-ben: ~ 150, 2007-ben: ~320. A tanszékenkénti
eredmények igen erős eltérést mutatnak, aminek elemzése még várat magára.
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A kari élet egyik fontos eleme a munkatársak munkájának figyelemmel kisérése. A minőségbiztosítási
rendszer egyik fontos eleme az oktatók munkájának értékelése. Az egyetemen egységesen, kétévente
minden oktató-kutató írásos formában önértékelést végez megadott szempontok alapján. Ez az
értékelés kiterjed az oktatási, a kutatási, szakmai-közéleti, nemzetközi tevékenységre, a vezetői
munkára. Az értékelést a személyek a tanszékvezetővel megbeszélik, a tanszéki értekezlet pedig
összesítetten kap képet az oktatók munkájáról. A tanszékvezetőket, dékánhelyetteseket a dékán,
dékánt a rektor értékeli.
Minden évben mindenki megkapja az aktuális tanévre vonatkozó feladatát összegző lapot (Részletes
munkaköri feladat meghatározás), amivel az egyén munkájának irányítottsága a kar érdekében
befolyásolható. Olyan értékelési rendszer működik, amelyet mindenki komolyan vesz.
A Diákközpont szervezésében az oktatók munkáját a hallgatók rendszeresen értékelik. Az értékelések
segítik az oktatókat tantárgyaik javításra, az oktatás színvonalának emelésére. A beérkezett
vélemények alapján 6-os skálán a tantárgyak átlagos értéke 4,2-4,3 , míg a kar oktatóinak átlagos
megítélése 4,5 körüli volt. Az egyetem első alkalommal adott 3 oktatónak „A Műegyetem kiváló
előadja” elismerést, ketten a kar oktatói.
Hallgatókkal való találkozás
A hallgatói találkozás a Közlekedésmérnöki Kar diákjaival közösen történt, az alábbi területek
kerültek szóba:
- alapozás szükségessége, nehézségek, oktatói segítségnyújtás mikéntje,
- lemorzsolódás csökkentése,
- tehetséggondozás rendszere,
- számonkérés objektivitása,
- nyelvtanulási lehetőségek,
- sportolási lehetőségek,
- szakmai gyakorlatok, kirándulások,
- hagyományok, azok ápolása
- szakdolgozatvédés (témaválasztás, vezetés)
- elhelyezkedés,
- kollégiumi lehetőségek
Az alapozást mindenki fontosnak tartotta, kihullás az első évekre a jellemző. I. éveseknél a diákok
tankörvezetőket jelölnek ki a felsősök közül, akik segítenek a gólyáknak tanulmányaik elején. Túlélve
az alapozási időszakot sikeres mérnökké válnak. Az oktatók bármikor elérhetők, minden segítséget
megadnak, a követelmények ismertek.
A tehetséggondozás keretében a tanárok TDK témákat hirdetnek meg, amire a hallgatók
jelentkeznek. A hallgató előmenetele ismeretében a tanár választja ki az arra érdemlegest, sikeres
előrehaladásnál dolgozataikból diplomafeladat/szakdolgozat is formálódik.
A félévközi követelmények előre rögzítettek, előadások követhetőek, jól demonstráltak, érthetően
magyaráznak. Konzultációs lehetőségek adottak, amire főként a modulválasztás után van igény.
A számonkérés a szokásos keretek között zajlik: félévközi zárthelyik, feladatok, majd a vizsgák.
Osztályzást reálisnak ítélik, amelyek általában az alapozásnál szigorúbbak. Ezt jónak tartják, a
műszaki szemlélet, logikus gondolkodás kialakítását nagyban segíti. Jegyzetek, tankönyvek
rendelkezésre állnak.
A nyelvórákkal kapcsolatban kifogásolták a kredit hiányát, a félévente változó tanárt. Külföldi
anyanyelvi oktatók nagyon jók. Megállapították, hogy szinten tartásra elegendő, de a nyelvvizsgára
való felkészüléshez, további magán órák felvétele szükséges. A nyelvtanárok segítőkészségét
példásnak ítélték. Külföldi részképzés lehetősége jelentős mértékben elősegíti a nyelv elsajátítását.
Nagyon hasznosnak vélik az egyes tantárgyak idegen nyelven való hallgatását.
Sportolási lehetőséggel kapcsolatban nem említetek problémát.
Szakmai gyakorlatot a képzés nagyon fontos részének tekintik. A szakmai kirándulások
lehetőségét nagyra értékelték, különösen a külföldieket.
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A hagyományok tekintetében a Kari Napokat emlegették. A Gólyatábor, a hagyományőrző
csoportok megléte sok diákot segít hozzá az egyetemi élet emberibb oldalainak megközelítéséhez,
kapcsolatok szélesedéséhez.
A kiírt szakdolgozati ill. diploma témákra a hallgatók jelentkeznek, a tanárral történő
megbeszéléssel konkretizálódnak a részletek. A konzultálás milyenségét, gyakoriságát, a tanári
segítőkészséget nagyon jónak tartják.
Állásbörzén a cégek bemutatkoznak, felkínált állás szép számban van. A nyári gyakorlatok, pedig
kiváló lehetőséget adnak a céggel és annak vezetőivel való mélyebb megismerkedésre,
álláslehetőségek feltérképezésére.
A kollégium meglétét dicsérték, a bekerüléshez előírt feltételeket nem tartották problematikusnak.
A Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Kar Doktorandusz hallgatóival való találkozás
A beszélgetés során érintett kérdések a Közlekedésmérnöki Kar értékelésénél felsoroltakkal azonosak.
A beszélgetés aláhúzta, hogy a két kar doktori iskoláiban felelősség teljes munka folyik. A külföldre
való jutás az oktatók kapcsolatrendszerén keresztül zavartalan. A kísérletek elévégzéséhez a tanszékek
megteremtik a feltételeket. A témavezetők rendelkezésre állnak, a kellő segítséget megadják
diákjaiknak. Az oktatási lehetőséget jó dolognak tartják. A Doktorjelölt státuszt nagyon jónak tartják,
üdvözlik az egyetem ezen irányú lépését. A lemorzsolódásnál sok esetben a gazdaság elszívó hatását
említettek, a kevés ösztöndíjat, a kutatói pálya kevésbé vonzó voltát.
II.1.7. Hallgatók értékelése
A hallgatók tanulmányi munkájának kereteit elsősorban a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
jelöli ki. Az új felsőoktatási törvénynek megfelelő új szabályzatok elkészültek, elektronikusan
hozzáférhetők. A tantárgyi követelmények kidolgozásánál követik a BME Képzési Kódexét és a
TVSZ-t. A tantárgyi követelmények a hallgatók számos forrásból ismerhetik meg, kezdve a tantárgy
első óráján adott tájékoztatóból, folytatva a tanszéki hirdetőtáblán és a honlapon olvasható
anyagokból.
A vizsga eredményeket a hallgatók általában reálisnak ítélik. A diplomatervek minősége,
kidolgozottsága, osztályzata híven fejezi ki annak értékét.
A kar kiemelt figyelmet fordít az oktatás minőségének a megőrzésére. A magas követelmények miatt
az alaptárgyaknál nagy a lemorzsolódás, pl. statika tantárgyból 35-50%, az egy évvel későbbi
matematika A3 tárgynál 1/3-a a hallgatóságnak nem tudja teljesíteni a követelményeket, annak
ellenére, hogy a felvételi pontszámok 2004-től kezdődően 100 pont felettiek (a régi rendszer szerint a
maximum 120). Szintén dicsérendő az az egyetemi szabályzat, ami alapján a minimális kreditet nem
teljesítők (2., 4. és a 6. szemeszter végére 30-60-90 pontot nem teljesítők) elbocsátásra kerülnek.
II.1.8. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere
A kar igen széles hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Az elmúlt években 30
célországba tanévenként ~120 tanulmányút valósult meg. Nemzetközi kapcsolatok megjelenési formái
elsősorban EU kutatási projektek és NKTH pályázatok konzorciumai, az egyes szervezeti egységek
által kötött TéT, DAAD, MÖB stb. megállapodások, valamint Socrates/Erasmus/CEEPUS pályázatok.
A partnerek pozitív visszajelzései a kar oktatási-kutatási munkájának elismerését fejezik ki. A
doktorandusz hallgatók elsősorban a németországi egyetemekkel vannak kapcsolatban.
Számos professzor tagja hazai, külföldi tudományos, szakmai szervezetnek, folyóiratok
szerkesztőbizottságának, konferenciák meghívott előadója, szervező bizottsági tagja, szakértői,
tanácsadási munkát is sokan ellátnak. Sokan más intézményben is dolgoznak, ezzel is erősítve a
kutatás, K+F lehetőségeket.
II.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Kari kooperáció: A karok közötti együttműködés jelenléte a BME-n is létezik, átoktatás, karközi
kutatások formájában. A Gépészmérnöki Kar számos karral gondoz közösen szakot, ill. vesz rész
közös kutatásokban. Általában, mint mindenben, az együttműködés lehetőségei itt sem nem merültek
ki, érdemes tovább nézni a lehetőségeket.
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Könyvtárszolgáltatás: A BME Központi Könyvtárban (BME OMIKK) és a kar tanszékeinek 3
szakmai könyvtárában fellelhető könyv és folyóirat állomány lefedi a kar mostani és az új típusú
alapképzés szükségleteit. Szolgáltatásaik - a hallgatók és oktatók szerint is - segítik a tanulás, az
elmélyült kutatás igényeinek kielégítését.
Nyelvi képzés biztosítása: Az idegen nyelvi képzés az elsősök igényfelmérése alapján kerül
megszervezésre, a hallgatók élhetnek az egyetem szolgáltatásával, a szakmai nyelvi ismeret alapjainak
elsajátításához kapnak segítséget. A hallgatói motiváltság emelésével az oktatás hatékonysága minden
bizonnyal növekedne. A karon lehetőség van bizonyos tantárgyak idegen nyelven való hallgatására,
ösztöndíj keretében egy-két féléves időtartamú külföldi részképzésre, vagy diplomatervezésre.
Sportolási lehetőségek: Az egyetem rendelkezik saját sportcsarnokkal, uszodával, teniszpályákkal és
több tornateremmel, ahol az órarendi testnevelésen kívül szabadidős, versenyszerű sportolásra is van
lehetőség. Minden kollégiumban élénk sport élet folyik, népszerű a Jó sportoló-jó tanuló mozgalom és
pályázat, amelyben évente jutalmazzák a tanulásban és a sportban kimagasló eredményeket elérteket.
Hallgatói szolgáltatások: A kollégiumi ellátottság kielégíti a kívánalmakat. A hallgatói tanácsadás
rendszere a BME Diákközpont tevékenységén keresztül valósul meg. A Támpont Iroda feladata a
hallgatók tájékoztatása, segítése információkkal. Segítséget ad a tanulmányok szervezésére,
pszichológiai problémák megoldására, egyetemi szabályzatok megismertetésére, külföldi részképzési,
ösztöndíjas lehetőségek megismerésére. A Karrier Iroda a végzés utáni elhelyezkedés vonatkozásában
nyújt segítséget a hallgatóknak. Állásbörzék szervezésem állásközvetítés, üzemlátogatások szervezése,
adó- és pénzügyi felvilágosítás szerepel programjukban. Ezen kívül a hallgató felméréseket is
szervezik, mint az egyetemi Minőségbiztosítási Rendszer egyik alrendszerét.
Erőforrás kezelése: A hiányos támogatás miatt a kar nagy erőfeszítéssel tudja megoldani a reá váró
feladatokat. A rendelkezésre álló ingatlanokat igyekszenek optimálisan kihasználni. E mellett minden
tanszéknek határozott lépéseket kell tennie a hiányzó pénzek megszerzésére, ami túlfeszített munkát
követel meg az ott dolgozóktól. A szolgáltatások megszervezése, és ezzel a kar jövedelemtermelő
képességének emelésére kiemelt feladatnak tűnik.
Folyamatok menedzselése: Oktatás és kutatás vonatkozásában számos szabályzat adja meg a munka
kereteit. Mind az oktatás, mind a kutatás szervezésének folyamata szabályozott, az egyetemi szenátus
által elfogadott szabályok szerint folyik a munka.
A felnőttképzés rendszerében már régóta vannak sikeres tanfolyamaik, szakirányú továbbképzéseik a
gazdaság reális igényeit kielégítve. Ezek továbbvitele, ill. újakkal való gazdagítása indokolt a reális,
humán kapacitást figyelembe véve. A többciklusú oktatásnál végiggondolandó, melyik szinten és
milyen mélységben érdemes az ismereteket oktatni. A kreditrendszer működik, a szabályok
egyértelműek, a hallgatók tantárgyválasztását a mintatantervek és az oktatói konzultációk segítik.
II.1.10. Belső információs rendszer, nyilvánosság, felhasználói partnerek véleménye
A kar számos adatot tart karban, azokat táblázatok, diagramok formájában teszi közzé, elősegítve a
vezetést, az oktatókat és hallgatókat munkájuk megítélésére.
A végzettek részére a Diákközpont által kiküldött kérdések révén értékelést kapnak az oktatásról,
annak helyes, avagy javítandó oldaláról. A kar rendszeresen gyűjti a visszajelzéseit partnereitől a
felvett és végzett hallgatóitól, az ipar szereplőitől, és tanulmányozza a külső szervezetek értékelését.
Egy ilyen felmérésben a hazai gépészmérnökképző intézmények versenyében a legjobb minősítést ez a
kar kapta. A túljelentkezés kimagaslóan jó, 2,3 , ami az intézmény népszerűségére utal.
Végzettekkel való találkozás
A látogatás folyamán a végzettekkel való személyes találkozás a Közlekedésmérnöki Kar végzett
diákjaival közösen zajlott, az érintett kérdésekre adott válaszok (ld. a Közlekedésmérnöki Kar
értékelésénél) aláhúzza a Kar egyetemi voltát
II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
A Gépészmérnöki Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul, részletes
leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A Minőségfejlesztési Terve a BME szervezeti
egységeinek együttműködésével, közös akarat megnyilvánulásaként jött létre, melyet a
Gépészmérnöki Kar is elfogadott.
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II.2.1. Minőségfejlesztés
A kar a stratégia és a minőségcélok megvalósítása érdekében éves munkatervében konkrét
minőségfejlesztési feladatokat fogalmaz meg megjelölve azokban az elvégzendő tevékenységeket,
határidőket és felelősöket. A programok végrehajtását folyamatosan ellenőrzik. A PDCA ciklust a
Gépészmérnöki Kar minden programjánál alkalmazza.
II.2.2. Elégedettségmérések
A hallgatói elégedettség mérésnek több éves hagyománya van a karon, az elmúlt időszakban az
irányításával kapcsolatos elégedettségmérésre is sor került, melynek kérdőíveit a kar dolgozóinak
27%-a töltötte ki. A dolgozók összességben elégedettek a Kar irányításával, megállapítható, hogy az
oktatói kutatói réteg inkább elégedett, csupán három kérdésben tapasztalható kisebb elégedetlenség.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi a Gépészmérnöki Kar minőségbiztosítási
rendszerének alapdokumentációját is.
II.2.4. Stratégiai tervezés
A kar minőségfejlesztési stratégiáját, céljait az oktatás, a kutatás, az innováció és a szervezetfejlesztés
területekre fogalmazta meg. Stratégiáját évente felülvizsgálja és értékeli annak megvalósulását. A
Gépészmérnöki Kar célja olyan szervezeti és működési modell kialakítása, amely egyszerre alkalmas
BSc, ill. MSc szintű és doktori programok szervezésére, valamint külső kutatási források elnyerésére.
II.2..5. Minőségbiztosítási módszerek
Kiemelendő, ahogy a kar a rendszerelemek fejlesztésére PDCA ciklust alkalmazza. A képzések
indításának első fázisa az igényfelmérés áttekintve a hazai, nemzetközi és ipari elvárásokat, majd
szakmai konzultációk után kezdődnek el a tárgyprogramok kialakítása. Legkésőbb egy képzési ciklus
lefolytatása után sor kerül a képzési programok áttekintésére és a szükséges fejlesztések elvégzésére.
Ezt a folyamatot a látogatás során a megfelelő dokumentumok áttekintésével végig lehetett követni.
Kiemelendő és példaértékű, ahogy a képzéseket nyomon követi a kar és ahogy a partnerek (hallgatók,
végzett hallgatók, munkaerő piac) visszajelzéseit beépítik az oktatási folyamatba.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A kar minőségbiztosításának megvalósítására nem hozott létre elkülönült szervezetet, a minőség
menedzsment funkciók a vezetési funkciók részét képezik. A Karon a TQM elveinek és módszereinek
érvényesítéséért a dékán a felelős. A minőségbiztosítási rendszer működésével kapcsolatos elemzések
előkészítését a kari bizottságok végzik.
III.
Működés és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
- A szabadalmak számának növelésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
- Fontos megemlíteni, ami gyakorlatilag minden karra jellemző, hogy az oktatásból adódó oktatói
terhelések jelentősen meghaladják a nyugati egyetemeken tapasztaltakat. A kontaktórák előírása
semmitmondóak anélkül, hogy mögöttük lévő hallgatói létszámokat is megjelölnék, ugyanis az
esetenkénti óriási létszámok a magas óraszámok mellett, rengeteg házi feladat, zárthelyi, vizsga,
labor gyakorlat, jegyzőkönyv stb. javítását követelik meg. Ha valóban versenyképesek akarunk
maradni a nyugati, távol-keleti egyetemekkel, akkor ez a terhelés hosszabb távon módosításra
szorul. A kutatóegyetemi státusz a kutatásra – fejlesztésre a mainál lényegesen nagyobb
időráfordítást követel meg.
- Az elégedettségi felmérésben ténylegesen résztvevők számát mindenképpen növelni kellene.
- A MAB ezúton jelzi a Főhatóság felé, hogy a kialakult pénzügyi támogatási gyakorlat a műszaki
felsőoktatás versenyképességét igen erősen rontja, jelenlegi pozícióit megtartani képtelenné teszi az
európai oktatási térségben és a világméretű versenyben. Merőben más követelményekre és
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támogatási rendszerre van szükség! Szükséges azt is hangsúlyozni, hogy a laboratórium igényes
oktatás normatívája nem lehet azonos a kisebb laboratóriumi igényűekével, mivel az érvényes
tantervi követelmények alapján az alapképzés beindulásával a labor igény jelentősen megnőtt.
- A jelentős nemzetközi folyóiratbeli publikálások hiányának/meglétének elemzése tanszékenként
mindenképpen szükséges.
- A hallgatói motiváltság emelése szükséges a véleményadók számának növelése érdekében.
- A TDK jelentőségének megvilágítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni az alap és mesterképzésben.
- A hallgató esetleges túlzott mértékű (nagy óraszámot megkövetelő) oktatási terhelésének kezelése
szükséges, ebben az esetben a doktori iskola vezetőjének beavatkozására van szükség, ennek gondos
elemzésére, szabályzat módosítására is szükség lehet.
- A szakdolgozatok, diplomatervek kidolgozására szánt idő az újfajta képzések áttekintésénél,
mindenképpen vizsgálandó terület.
- A fiatalok megtartására reális életpályamodell felkínálása elengedhetetlen. Az oktatók leterhelése a
bolognai átállás miatt jelentősen növekedett.
- Általában az oktatók oktatási terheltsége nagy mértékű. A szakmai fejlődés biztosításához ennek
csökkentése az oktatás átszervezésével mindenképpen szükséges.
- A tehetséggondozásra és ebből adódóan a TDK munkára az alapképzés és a mesterképzés másigényű
oktatási-kutatási elkötelezettsége miatt más-más lehetőséget célszerű találni.
- A kari honlap számos információt tartalmaz, ugyanakkor modernizálása, tanszékenkénti
egységesítése indokolt.
- A rendszer tökélesítésre szorul, mivel a kiküldött anyagoknak csak mintegy harmada érkezik vissza.
- Az oktatás olyan átszervezése javasolt, amivel a felesleges párhuzamok kiküszöbölhetők, ill. a
tantárgyak számának csökkentését gondos analízissel célszerű megtervezni.
- Javasolt, hogy szorgalmazzák a doktori képzésben a rokonterületi tanszékek vezetőinek találkozását,
továbbá, hogy a doktoranduszok ezen tanszékeket összefogó, közös szemináriumon lépjenek fel.
III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
A látogatás során tapasztaltak alapján erősebb marketing kampány javasolt a mesterszakok
tekintetében.
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BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR akkreditációs értékelése
I. Akkreditációs minősítés:

A

Az akkreditációs minősítés indoklása.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BME Közlekedésmérnöki Kara EGYETEMI KARKÉNT AKKREDITÁLHATÓ, mert
o

A Kar alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés
szinten szervez oktatást.

o

A Kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával, ill.
átoktatás lehetőségét kihasználva alapozó természettudományi és gazdaságtudományi
ismereteket az azt művelő tanszékektől igényének megfelelően kapja meg.

o

A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév átlagában: ~
1440 fő.

o

A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma: 90 fő.

A minősítést továbbá indokolja
1. A Kar világos, átgondolt oktatási-kutatási politikája a megvalósítást biztosító kellő mértékben
ütemezett stratégiája.
2. A programok indításával, rendszeres belső értékelésével kapcsolatos eljárások.
3. A hallgatók értékelésének szakmai elvárásai, korrektsége, a diploma értéket biztosító képzés
kialakítása, a tantervek felépítése, az alapozás, a szakmai ismeretek, ezek egymásra épülése és
aránya, a gyakorlati ismeretek begyakorlásának különböző intézményen belüli és partnerekkel
kialakított szinterei, a vállalatoktól, intézményektől kapott pozitív visszajelzések.
4. A következetesen alkalmazott humán erőforrással való gazdálkodás, a követelmények ismerete,
azok évenkénti értékelése, a minősítettek számának tervszerű emelése. A jelentős hazai és
nemzetközi kapcsolatok ápolása, ezek bővítése, a pályázatokon való sikeres szereplések,
konferenciák szervezése, kutatás-fejlesztési munkákban és tudományos kutatásokban való
részvétel.
5. Az intézmény tanulástámogatási rendszere, a hallgatói szolgáltatások megfelelő szintje és
mértéke.
6. A belső információs rendszer kiépítettsége, fejlesztésének megfogalmazott további lépései.
7. A nyilvánosság megfelelő foka.
II. Működés- és minőségértékelés
II.1. A szervezeti- és a működési minőségértékelés
II.1.1. A Kar oktatási-kutatási politikája, stratégiája
Küldetésnek tekintik, hogy a Kar a közlekedési folyamatokkal, az azt megvalósító járművekkel és
logisztikai rendszerekkel kapcsolatos összes műszak, szervezési, gazdasági problémának tudományos
műhelye, az erre alapozott mérnökképzés, valamint a doktori képzés bázisa legyen.
A küldetés alappillére, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi viszonylatban elismert tudományos
tevékenységet folytat, eredményes K+F tevékenységet végez ipari partnerek részére, igényes
szakértői, tanácsadási feladatokat lát el.
II.1.2. Kutatás
A Kari kutatások egy része az oktatáshoz, a tudományág belső fejlődéséhez kapcsolódik, másik részük
alkalmazott jellegüknél fogva nagymértékben hozzájárul a kari bevételekhez.
Az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont kari jelenléte tevékenyen hozzájárul a kari
tudásbázis hatékony kihasználásához a vizsgált problémát érintő alapkutatástól egészen a prototípus
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fejlesztésig. A pályázatok széles skáláját használják fel. Egyéni kutatás-támogatási pályázatok, egyéni
külföldi részképzésre, gyakorlatra, rendezvényen való részvételre szóló ösztöndíjak, hazai kutatási és
fejlesztési pályázatok (NKTH, GOV), nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozás (alapvetően EU által
meghirdetettek) és végezetül hazai szervezetek és nemzetközi vállalkozások támogatására
meghirdetett pályázatok. Alapkutatások műveléséhez az OTKA támogatás szolgál biztos háttérül.
A Kar jelentős figyelmet fordít a Kar tudományos tevékenységének és ipari kapcsolatainak a
fejlesztési lehetőségeire. Számos lépést határoztak el, aminek végrehajtása folyamatban van.
Érdemes hangsúlyozni, hogy a Kar segíti a szerződéses munkákkal kapcsolatos tevékenységet számos
vonalon, pl. kapcsolattartás a lehetséges megrendelőkkel, adminisztratív segítség a szerződések
megkötésénél, segítségnyújtás a tevékenység során fellépő gazdasági és jogi problémákra stb.
A Kar nemzetközi kapcsolatai igen szerteágazóak, mintegy 100 intézménnyel állnak kapcsolatban,
amelyeket egyrészt közös kutatásokra, másrészt közös képzésekre használnak fel.
II.1.3. Oktatás
Az oktatásban a Kar nagy figyelmet fordít az elmélet és gyakorlat egységére, a magas szintű elméleti
megalapozás mellett, az ipari kapcsolatokat is felhasználva a gyakorlati képzésre.
A képzés korszerűsítésénél kellő figyelemmel vannak a tudományos és az ipari haladásra, a
társadalom igényeinek nyomon követésére.
A képzési programok indítására nagy energiákat fordítanak.
Az elmúlt 4 évben
 egy alapszak (közlekedésmérnöki)
 három mesterszak indításának a feltételeit teremtették meg (közlekedésmérnöki,
logisztikai, járműmérnöki)
 21 továbbképzési szak tantervét dolgozták ki.
Jelenleg az alapképzés és a mesterképzések felülvizsgálatára kerül sor a közben szerzett tapasztalatok
alapján. A bolognai folyamatból adódóan az oktatói háttér létszámbeli ill. minősítettségének emelésére
is nagy figyelmet fordít a kar, a létszámok meghatározására (reális becslésére) kidolgozott rendszerük
figyelemre méltó.
II.1.4. Szervezeti felépítés
A kar egységei jelenleg: 10 tanszék és az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont. A kar
vezetőjének, a dékánnak a munkáját 4 dékánhelyettes segíti. A kialakult rendszernek megfelelően a
Kari tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző joggal felruházott testülete. Dönt
többek között a költségvetésről, a szervezeti struktúráról, a stratégiáról, a bizottságairól, stb. A kari
vezetés munkáját a Tanszékvezetői tanács segíti, ill. a kari oktatói-kutatói értekezlet is véleményt
nyilvánít a kart érintő fontos kérdésekben.
A Kari tanács évenkénti gyakorisággal beszámolót hallgat meg a fentieken túlmenően a karon folyó
kutatási tevékenységről, a doktori iskolák munkájáról, a TDK tevékenységről, a kar átfogó éves
munkájáról. A tanszékek 3-4 éves munkájukról úgyszintén beszámolnak.
A kari irányításról elégedettségi felmérést végeznek, igaz meglehetősen alacsony visszajelzési szám
mellett. A visszajelzésekből a vezetés le tud vonni a későbbi munkákra vonatkozó hasznos
következtetéseket, meg tud határozni tennivalókat.
II.1.5. A források felosztásának rendszere
Generális megállapítással kell kezdeni; az egész intézmény alulfinanszírozott, ezen belül a
Közlekedésmérnöki Kar is. A hallgatói normatívák nem elégségesek a normális működéshez. A
minisztérium által előírt oktatói terheléseknek semmi köze nincs a fejlett világban elfogadott
normákhoz. Valódi versenyt vívni pedig csak azonos feltételek mellett lehetséges.
A kar is csak megfeszített munkájával tudja biztosítani a működéshez szükséges forrásokat.
Dolgozóinak bérigénye jelenleg 470 MFt, amiből a karnak 140 MFt-ot kell fedeznie, mivel a hallgatói
normatívákból a központi (közös működést biztosító) elvonások után bérre jutó összeg ennyivel
kevesebb. A bevételt oktatásból, fejlesztési megbízásokból remélhetik, bár most a világgazdasági
recesszió kedvezőtlen hatása a közeli éveket érintően pontosan még nem mérhető fel.
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A pénznek karon belüli továbbterítése kidolgozott elvek szerint történik. Mindennek ára van. Ingyenes
szolgáltatás nincs a BME-n.
Az alulfinanszírozottságból adódóan a kutatási infrastruktúra bővítésére csak saját forrás áll
rendelkezésre. Mivel az egyetem Magyarország központi térségében fekszik, ezért a területfejlesztési
források sem érhetők el erre a célra. Ebből következik az is, hogy a műszerezettség szintje
tanszékenként erősen változó. Az első akkreditáció is megállapította a műszer-gép park fejlesztésének
fontosságát, erre most is fel kell hívni a figyelmet. Arra építeni egy műszaki, természettudományi
képzést, hogy a felszereltség csak az intézmény „ügyességétől” függjön – melyet jelentősen befolyásol
a gazdaság folytonosan változó, olykor kedvezőtlen irányú mozgása, helyzete, a kialakult kapcsolatok
erőssége, a művelt tudományos profil közvetlen eladhatósága – és nem az állami szerepvállalástól,
nehezen tarható és nehezen védhető álláspont. Ugyanakkor a BME gyakorlata azt mutatja, hogy e
téren jelentős forrásokat lehet bevonni, amelyek az oktatást, az innovatív kutatást és a végzettek
elhelyezkedését jelentősen segítik.
II.1.6. Az oktatói minőség biztosítása, a személyi kiválasztás rendszere
Az oktatói minőség kérdésével kapcsolatos vizsgálódások, értékelések az akkreditáció egyik
legfontosabb részét képezik.
A karon 99 fő oktató és 11 fő kutató foglalkoztatott. 51 főnek van tudományos minősítése, ez az
oktatók 52%-a, az átlagéletkor 50 év feletti. Az oktatói korfa nem egyenletes. 35-50 év között nagyon
kevesen vannak (10%), a 35 év alatti mezőnyben az utánpótlás egyenletes a doktori képzés kedvező
hatása miatt (40%). Mivel az 55-65 éves korcsoport az oktatók 37%-át teszi ki, az utánpótlás
nevelésére különösen kiemelt figyelmet kell fordítani. A „kétpúpúság” a korfa görbén sajnos jelen
van, aminek kedvezőtlen hatása az elkövetkező években nem kis problémát fog jelenteni a Kar
számára.
A kari publikációk éves átlaga 2002-07 között: magyar nyelvű folyóiratbeli cikknél 0,66, idegen
nyelvű külföldi folyóiratbeli cikknél 0,21, magyar nyelvű konferencia kiadványnál 0,13, idegen
nyelvű konferencia kiadványnál 0,26.
A hallgatói/oktatói arány ~14. Az oktatási terhelés, amint már említésre került, magas, aminek
következménye a tudományos eredmények publikálásában jelentkező alacsony mérőszámokban is
megjelenik.
A kari élet egyik fontos eleme a munkatársak munkájának figyelemmel kisérése. A minőségbiztosítási
rendszer egyik fontos eleme az oktatók munkájának értékelése. Az Egyetemen egységesen, kétévente
minden oktató-kutató írásos formában önértékelést végez megadott szempontok alapján. Ez az
értékelés kiterjed az oktatási, a kutatási, szakmai-közéleti, nemzetközi tevékenységre, a vezetői
munkára. Az értékelést a személyek a tanszékvezetővel megbeszélik, a tanszéki értekezlet pedig
összesítetten kap képet az oktatók munkájáról. A tanszékvezetőket, dékánhelyetteseket a dékán, a
dékánt a rektor értékeli. Minden évben mindenki megkapja az aktuális tanévre vonatkozó feladatát
összegző lapot (részletes munkaköri feladat meghatározás), amivel az egyén munkájának
irányítottsága a Kar érdekében befolyásolható. Az értékelési rendszer működik, mindenki komolyan
veszi.
Hosszú távú stratégiájukban szerepel, hogy docenseik közül minél többen habilitáljanak és szerezzék
meg az MTA doktora címet. Fiatalítással el szeretnék érni, hogy az oktatói átlagéletkor 50 év alá
csökkenjen. Az új jármű és mobilgép mérnöki alapszak akkreditációját készítik elő, aminek az egyes
tanszékekre vonatkozó, személyi, tárgyi (infrastrukturális) hatását is elemzik.
A Diákközpont szervezésében az oktatók munkájának hallgatók általi rendszeres értékelésére kerül
sor. A legjobb oktatók elismerésben részesülnek.
Hallgatókkal való találkozás
A hallgatói találkozásnál (a Gépészmérnöki Kar diákjai is jelen voltak) az alábbi területek kerültek
szóba:
- alapozás szükségessége, nehézségek, oktatói segítségnyújtás mikéntje,
- lemorzsolódás csökkentése,
- tehetséggondozás rendszere,
- számonkérés objektivitása,
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- nyelvtanulási lehetőségek,
- sportolási lehetőségek,
- szakmai gyakorlatok, kirándulások,
- hagyományok, azok ápolása
- szakdolgozatvédés (témaválasztás, vezetés)
- elhelyezkedés,
- kollégiumi lehetőségek
Az alapozást mindenki fontosnak tartotta, kihullás az első évekre jellemző. I. éveseknél a diákok
tankörvezetőket jelölnek ki a felsősök közül, akik segítenek a gólyáknak tanulmányaik elején. Túlélve
az alapozási időszakot sikeres mérnökké válnak. Az oktatók bármikor elérhetők, minden segítséget
megadnak, a követelmények ismertek.
A tehetséggondozás keretében a tanárok TDK témákat hirdetnek meg, amelyekre a hallgatók
jelentkeznek. A hallgató előmenetele ismeretében a tanár választja ki az arra érdemlegest, sikeres
előrehaladásnál dolgozataikból diplomafeladat/szakdolgozat is formálódik.
A félévközi követelmények előre rögzítettek, az előadások követhetőek, jól demonstráltak,
érthetően magyarázottak. A konzultációs lehetőségek adottak, amire főként a modulválasztás után van
igény.
A számonkérés a szokásos keretek között zajlik: félévközi zárthelyik, feladatok, majd a vizsgák.
Az osztályzást reálisnak ítélik, amely általában az alapozásnál szigorúbb. Ezt jónak tartják, a műszaki
szemlélet, logikus gondolkodás kialakítását nagyban segíti. Jegyzetek, tankönyvek rendelkezésre
állnak.
A nyelvórákkal kapcsolatban kifogásolták a kredit hiányát, a félévente változó tanárt. A külföldi
anyanyelvi oktatók nagyon jók. Megállapították, hogy szinten tartásra a nyelvi képzés elegendő, de a
nyelvvizsgára való felkészüléshez további magán órák felvétele szükséges. A nyelvtanárok
segítőkészségét példásnak ítélték. A külföldi részképzés lehetősége jelentős mértékben elősegíti a
nyelv elsajátítását. Nagyon hasznosnak vélik az egyes tantárgyak idegen nyelven való hallgatását.
Sportolási lehetőséggel kapcsolatban nem említetek problémát.
Szakmai gyakorlatot a képzés nagyon fontos részének tekintik. A szakmai kirándulások
lehetőségét nagyra értékelték, különösen a külföldieket.
A hagyományok tekintetében a Kari Napokat emlegették. A Gólyatábor, a hagyományőrző
csoportok megléte sok diákot segít hozzá az egyetemi élet emberibb oldalainak megközelítéséhez,
kapcsolatok szélesedéséhez.
A kiírt szakdolgozati ill. diploma témákra a hallgatók jelentkeznek, a tanárral történő
megbeszéléssel konkretizálónak a részletek. A konzultálás milyenségét, gyakoriságát, a tanári
segítőkészséget nagyon jónak tartják a hallgatók.
Állásbörzén a cégek bemutatkoznak, felkínált állás szép számban van. A nyári gyakorlatok, pedig
kiváló lehetőséget adnak a céggel és annak vezetőivel való mélyebb megismerkedésre,
álláslehetőségek feltérképezésére.
A kollégium meglétét dicsérték, a bekerüléshez előírt feltételeket nem tartották problematikusnak.
A Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Kar doktorandusz hallgatóival való találkozás
A beszélgetés során érintett kérdések::
- a kar tehetséggondozása
- TDK-ba való be kapcsolódás
- a doktori téma kialakulása
- a témavezető kiválasztása
- a lemorzsolódás okai
- a külföldi kutatás, konferencián való részvétel lehetőségei a doktori képzésben
- a kreditrendszer
- az oktatásban való részvételük, annak fontossága
- a kísérletekhez szükséges infrastruktúra, a kísérleti berendezések legyártásának körülményei
- a témavezető rendelkezésre állása, segítőkészsége, szakértelme.
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Javaslatok.
A beszélgetés aláhúzta, hogy a két kar doktori iskoláiban felelősségteljes munka folyik. A külföldre
jutás az oktatók kapcsolatrendszerén keresztül zavartalan. A kísérletek elévégzéséhez a tanszékek
megteremtik a feltételeket. A témavezetők rendelkezésre állnak, a kellő segítséget megadják
diákjaiknak. Az oktatási lehetőséget jó dolognak tartják. A doktorjelölt státuszt nagyon jónak tartják,
üdvözlik az egyetem ezen irányú lépését.
II.1.7. Hallgatók értékelése
A hallgatók tanulmányi munkájának kereteit elsősorban a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
jelöli ki. Az új felsőoktatási törvénynek megfelelő új szabályzatok elkészültek, elektronikusan
hozzáférhetők. A tantárgyi követelmények kidolgozásánál követik a BME Képzési Kódexét és a
TVSZ-t. A tantárgyi követelmények a hallgatók számos forrásból ismerhetik meg, kezdve a tantárgy
első óráján adott tájékoztatóból, folytatva a tanszéki hirdetőtáblán és a honlapon olvasható
anyagokból.
II.1 8. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere
A kar igen széles hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 10 tanszékének csaknem 100
külföldi egyetemmel, tanszékkel, jelentős céggel van együttműködése. Számos professzor tagja hazai,
külföldi tudományos, szakmai szervezetnek, folyóiratok szerkesztőbizottságának, konferenciák
meghívott előadója, szervező bizottsági tagja, szakértői, tanácsadási munkát is sokan ellátnak. Sokan
más intézményben is dolgoznak, ezzel is erősítve a kutatás, K+F lehetőségeket. Az 5 évente
megrendezett jubileumi kiadványok jó alkalmat adnak a kar bemutatkozásának, az elért jelentősebb
oktatási, tudományos eredmények publikálásának. Részt vesznek a Közlekedési Karok nemzetközi
találkozóin.
Az élénk kapcsolatok a külföldi fiatalok érdeklődősét is a kar felé irányítják. Szívesen jönnének ide
hosszabb tanulmányútra. Ennek azonban akadálya, a fogadó fél ösztöndíjadásának hiánya.
II.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Kari kooperáció: A karok közötti együttműködés jelenléte a BME-n is létezik, átoktatás, karközi
kutatások formájában. Az együttműködés lehetőségei még nem merültek ki, érdemes tovább vizsgálni
a lehetőségeket.
Könyvtárszolgáltatás: A BME Központi Könyvtárban (BME OMIKK) és a kar tanszékeinek 3
szakmai könyvtárában fellelhető könyv és folyóirat állomány lefedi a kar képzéseinek szükségleteit.
Szolgáltatásaik - a hallgatók és oktatók szerint is - segítik a tanulás, az elmélyült kutatás igényeinek
kielégítését.
Nyelvi képzés biztosítása: A nyelvi képzés az elsősök igényfelmérése alapján kerül megszervezésre. A
hallgatók élhetnek az egyetem szolgáltatásával, a szakmai nyelvi ismeret alapjainak elsajátításához
kapnak segítséget. A hallgatói motiváltság emelésével az oktatás hatékonysága minden bizonnyal
növekedne. A Karon lehetőség van bizonyos tantárgyak idegen nyelven való hallgatására, ösztöndíj
keretében egy-két féléves időtartamú külföldi részképzésre, vagy diplomatervezésre.
Sportolási lehetőségek: A sportolási lehetőségek rendelkezésre állnak. A BME rendelkezik saját
sportcsarnokkal, uszodával, teniszpályákkal és több tornateremmel, ahol az órarendi testnevelésen
kívül szabadidős, versenyszerű sportolásra is van lehetőség. Minden kollégiumban élénk sport élet
folyik, népszerű a Jó sportoló-jó tanuló mozgalom és pályázat, amelyben évente jutalmazzák a
tanulásban és a sportban kimagasló eredményeket elérteket.
Hallgatói szolgáltatások: A Kollégiumi ellátottság kielégíti a kívánalmakat. A Baross kollégium
felújítása várat magára. A hallgatói tanácsadás rendszere a BME Diákközpont tevékenységén keresztül
valósul meg. A Támpont Iroda feladata a hallgatók tájékoztatása, segítése információkkal. Segítséget
ad a tanulmányok szervezésére, pszichológiai problémák megoldására, egyetemi szabályzatok
megismertetésére, külföldi részképzési, ösztöndíjas lehetőségek megismerésére. A Karrier Iroda a
végzés utáni elhelyezkedés vonatkozásában nyújt segítséget a hallgatóknak. Állásbörzék szervezésem
állásközvetítés, üzemlátogatások szervezése, adó- és pénzügyi felvilágosítás szerepel programjukban.
Ezen kívül a hallgató felméréseket is szervezik, mint az egyetemi Minőségbiztosítási Rendszer egyik
alrendszerét.
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Erőforrás kezelése: A hiányos támogatás miatt a kar nagy erőfeszítéssel tudja megoldani a reá váró
feladatokat. A rendelkezésre álló ingatlanokat igyekszenek optimálisan kihasználni. E mellett minden
tanszéknek határozott lépéseket kell tennie a hiányzó pénzek megszerzésére, ami túlfeszített munkát
követel meg az ottan dolgozóktól. A szolgáltatások megszervezése, és ezzel a kar jövedelemtermelő
képességének emelésére kiemelt feladatnak tűnik.
Folyamatok menedzselése: Oktatás és kutatás vonatkozásában számos szabályzat adja meg a munka
kereteit. Mind az oktatás, mind a kutatás szervezésének folyamata szabályozott, az egyetemi szenátus
által elfogadott szabályok szerint folyik a munka.
A felnőttképzés rendszerében már régóta vannak sikeres tanfolyamaik, szakirányú továbbképzéseik a
gazdaság reális igényeit kielégítve. Ezek továbbvitele, ill. újakkal való gazdagítása indokolt a reális,
humán kapacitást figyelembe véve. A többciklusú oktatásnál végiggondolandó, melyik szinten és
milyen mélységben érdemes az ismereteket oktatni. A kreditrendszer működik, a szabályok
egyértelműek, a hallgatók tantárgyválasztását a mintatantervek és az oktatói konzultációk segítik.
II.1.10. Belső információs rendszer, nyilvánosság, felhasználói partnerek véleménye
A karon számos adatot kezelnek, azokat táblázatok, diagramok formájában teszik közzé, elősegítve a
vezetést, az oktatókat és hallgatókat munkájuk megítélésére.
A kar bemutatását szolgáló reprezentatív prospektus elkészítésre nagy energiákat fordítanak, amelynek
országos szétterítése, kedvező beiskolázási létszámokhoz is jelentősen hozzájárul.
A végzettek részére a Diákközpont által kiküldött kérdések révén értékelést kapnak az oktatásról,
annak helyes, avagy javítandó oldaláról. A rendszer tökélesítésre szorul, mivel a kiküldött anyagoknak
csak mintegy harmada érkezik vissza.
A látogatás folyamán a végzettekkel való személyes találkozásnál az alábbi kérdések és válaszok
szolgálnak további információként a kar működését illetően. (A találkozásnál a Gépészmérnöki Kar
végzett diákjai is jelen voltak).
Végzettekkel való találkozás:
A beszélgetésen érintett kérdések és a reájuk adott válaszok az alábbiak szerint csoportosíthatóak.
1. Ismeretek alapozása, szakismeret, nyelvismeret aránya, fontossága:
- megtanított gondolkodni, tudást rendszerezni,
- rosta szerepe elvitathatatlan, használható tudást ad,
- a képzés kellő alapozottság után erős gyakorlati képzést is nyújt,
- a hová nyúlás képességének kifejlesztése,
- a szakma iránti alázat,
- a nyelvismeret régen és különösen most felértékelődik, idegen nyelvű előadások számának
emelése, szaknyelvi ismeretek fontossága, ennek oktatására érdemesebb nagyobb figyelmet
fordítani,
- alapozás nélkül nem lehet műszaki ismereteket kellő mélységben elsajátítani, az alapokra a
későbbiekben is mindig tudott építeni, sajnos a bolognai folyamat nem kedvez az erős
alapozásnak.
- mérnöki szemlélet kialakításához sok segítséget kaptak,
- informatikai oktatásának és begyakorlásának fontossága,
2. A képzés erőssége miben áll?
- jó megalapozott elmélet, amire a gyakorlati ismertek építkeznek,
- általános, konvertálható, probléma felismerő képesség,
- a diplomáért meg kell dolgozni
3. Alma-Mater támogatása
- a szakképzési hozzájárulás adása,
- nyári gyakorlatokra hallgatók fogadása,
- diplomaterv konzultálása,
- megbízások a Kar tanszékei számára,
- tanszéki marketing erősítésének fontossága.
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4. Visszajelzések az intézmény felé:
- a Kar felhasználható tudást, készséget biztosító diplomát ad ki,
- Öreg diák honlap működtetése,
- szakmai gyakorlatokra továbbra is fogadják a diákokat,
- a kreditrendszerű oktatás nem segíti az igazi közösségek kialakulását.
A kar jelentős figyelmet fordít a vállalati visszajelzésekre, azok feldolgozására, ebből fakadóan az
oktatás modernizálására.
II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
A Közlekedésmérnöki Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul, részletes
leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A Minőségfejlesztési Terv a BME szervezeti
egységeinek együttműködésével, közös akarat megnyilvánulásaként jött létre, melyet a
Közlekedésmérnöki Kar is elfogadott.
II.2.1. Minőségfejlesztés
A Közlekedésmérnöki Karon a minőségmenedzsment fogalma, érvényesülése viszonylag új keletű a
kar tevékenységében, ezért vezetése elhatározta, hogy a közeljövő egyik legfontosabb feladata az
egyének szemléletének olyan formálása, hogy tudatosan törekedjenek saját tevékenységükben a
minőségtudatos magatartásra, munkavégzésre. A kar fejlesztendő területnek határozta meg olyan
működő fórumok kialakítását, melyben a munkatársi vélemények, tapasztalatok visszajelzésre
kerülhetnek a kari vezetőkhöz. Javítani kívánják a munkatársak információ ellátottságát is, hogy az
említett visszajelzések valós feladatokra, problémákra koncentrálhassanak.
II.2.2. Elégedettségmérések
A kar a hallgatók körében saját elégedettség mérést nem végez, viszont felhasználja a központi
elégedettségmérés eredményeit. Ezen eredményeket kiegészíti a különböző konferenciákon
tapasztaltakkal. Kiemelendő kapcsolatuk a végzett hallgatókkal, hiszen a kar vezetése rendszeresen
meghívja az ipari gyakorlattal már rendelkező, a karon végzett hallgatókat előadások tartására.
II.2..3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi a Közlekedésmérnöki Kar minőségbiztosítási
rendszerének alapdokumentációját is.
II.2.4. Stratégiai tervezés
Stratégiájában a Közlekedésmérnöki Kar azonosul a BME 2007-ben megfogalmazott Minőségpolitikai
Nyilatkozatával. A Kar az egyetemi célok saját szakterületére (közlekedés, logisztika, járművel és
mobilgépek) való aktualizálásával és érvényre juttatásával járul hozzá a BME minőségpolitikájának
megvalósulásához.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
A minőségpolitikai célok, fejlesztések követése, felülvizsgálata kari szinten a Kari Tanács
tevékenységében nyilvánul meg. A minőségpolitika valamennyi eleme (oktatás, kutatás, doktorképzés,
stb.) évenkénti gyakorisággal rendszeresen felülvizsgálatra kerül a Kari Tanácson. Az egyes tanszékek
munkájának áttekintése 3-4 évenként és a vezető megújításakor történik. Az egyes területek
áttekintése, felülvizsgálata során felmerülő módosítások értékelésére a következő értékelés keretében
kerül sor.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A Közlekedésmérnöki Kar sem hozott létre minőségbiztosítására szervezetet, a minőségmenedzsment
funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé váltak kari szinten a minőségbiztosítási rendszer
irányítója és felelős vezetője a dékán.
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III. Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
Intézmény számára:
- A szabadalmak számának növelésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani.
- Általános felvetés – gyakorlatilag minden karra jellemző –, hogy az oktatásból adódó oktatói
terhelések jelentősen meghaladják a nyugati egyetemeken tapasztaltakat, ami hosszabb távon nem
tartható, ha valóban versenyképesek akarunk maradni a nyugati, távol-keleti egyetemekkel. A
kutatóegyetemi kívánalom megköveteli a kutatásra-fejlesztésre fordított, a mainál lényegesen nagyobb
időráfordítást.
- Az elégedettségi felmérésben ténylegesen résztvevők számát növelni kell.
- A hallgatói motiváltság emelése szükséges a véleményadók számának növelése érdekében is.
- Az oktatás olyan átszervezése javasolt, amivel a felesleges párhuzamok kiküszöbölhetők, ill. a
tantárgyak számának csökkentését gondos analízissel célszerű megtervezni.
- A jelentős nemzetközi folyóiratbeli publikációk számát mindenképpen növelni szükséges.
- A TDK jelentőségének megvilágítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni az alap- és mesterképzésben.
- A doktorandusz esetleges túlzott mértékű (nagy óraszámot megkövetelő) oktatási terhelésének
kezelése szükséges, ebben az esetben a doktori iskola vezetőjének beavatkozására van szükség, ennek
gondos elemzésére, szabályzat módosítására is szükség lehet.
- A doktori képzésben a rokonterületi tanszékek vezetői is többet találkozzanak egymással, továbbá,
kívánatos, hogy a doktoranduszok ezen tanszékeket összefogó, közös szemináriumon lépjenek fel.
- A vizsgaeredményeket a hallgatók általában reálisnak ítélik, a diplomatervek minősége,
kidolgozottsága, osztályzata híven fejezi ki annak értékét. A szakdolgozatok, diplomatervek
kidolgozására szánt idő az újfajta képzések áttekintésénél mindenképpen vizsgálandó terület.
- A fiatalok megtartására reális életpályamodell felkínálása elengedhetetlen.
- Általában az oktatók oktatási leterheltsége magas, a bolognai átállás miatt jelentősen növekedett.. A
szakmai fejlődés biztosításához ennek csökkentése az oktatás átszervezésével mindenképpen
szükséges.
-A tehetséggondozásra és ebből adódóan a TDK munkára az alapképzés és a mesterképzés másigényű
oktatási-kutatási elkötelezettsége miatt más-más lehetőséget célszerű találni.
- A kari honlap számos információt tartalmaz, ugyanakkor modernizálása, tanszékenkénti
egységesítése indokolt.
Főhatóság felé:
- A MAB jelzi, hogy a kialakult pénzügyi támogatási gyakorlat a műszaki felsőoktatás versenyképességét meredeken lecsökkenti, jelenlegi pozícióit megtartani képtelenné válik az európai oktatási
térségben és a világméretű versenyben. Más követelményekre és támogatási rendszerre van szükség!
- Országosan meghirdetett kutatási ösztöndíjak alapítása szükséges (hasonlóan a DAAD-hoz), amivel
be lehetne vonni számos tehetséges fiatalt az itthoni nemzetközi színtű kutatásokba, ezzel is szélesítve
hazánk elismertségét.
III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
A kar minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez a MAB célszerűnek látja a kari belső
kommunikáció fejlesztését, valamint a kari honlap megújítását.
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BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR akkreditációs értékelése
I. Akkreditációs minősítés:

A

Akkreditációs minősítés indoklása
A BME Természettudományi Kara az oktatása területén az országos élvonalat képviseli, és a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei teljesülnek, a kar EGYETEMI KARKÉNT AKKREDITÁLHATÓ.
 A kar alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés
szinten szervez oktatást
 A karon a különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: ~ 480 fő
 A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma: 150 fő.
A BME tíz éve létező Természettudományi Karán
 a Fizikai Intézetben
 a Matematikai Intézetben
 a Nukleáris Technikai Intézetben
számos nemzetközileg jelentős kutatási iskola működik kiemelkedő eredményekkel. A TTK-n
megjelenő tudományterületek és szakok a természettudományoknak a mérnöki tudományokhoz
közvetlenül kapcsolódó részét képviselik; a hallgatók országos vonzáskörből, ha nem is egyenletesen,
de biztosítottak. A doktori iskolák sikeresek, és megteremtik az oktatói-kutatói utánpótlás személyi
hátterét. A kar áttért a lineáris képzésre, annak bevezetése különösebb zavarok nélkül megvalósult. A
TTK vezetése a rendkívül nehéz körülmények ellenére kiválóan összetartja a kart, minimalizálja az
anyagi természetű gondok okozta feszültségeket, miközben el tudja fogadtatni a kari feladatok
teljesítésének prioritásait.
II. Működés- és minőségértékelés
II.1. A szervezeti és működési minőségértékelés
A kar 2008-ban áttekintette a küldetésnyilatkozatát és kari tanácsi határozattal a módosítását elfogadta.
Ennek főbb céljai:
 a BME hallgatóinak korszerű matematikai és természettudományi ismeretek közvetítése
 nukleáris technikai ismeretek közvetítése
 a matematika, a fizika, a nukleáris technika területén szakemberképzés, kutatói utánpótlás
nevelése
 a BME karaival való együttműködés fejlesztése
 tudományos ismeretterjesztés, küzdelem az áltudományok ellen
 hazai és nemzetközi együttműködések alapítása és fejlesztése.
A TTK hosszú távon kívánja a jelenlegi hallgatói létszámot (kb.480 fő) megtartani a korábbi minőség
megtartásával esetleg javításával. Az idegen nyelvű képzések számának a növelését tervezik. Miután a
kar tíz éves múltra tekint vissza a kialakult és sikeresen működő struktúrát nem kívánják
megváltoztatni.
II.1.1. Vezetés értékelés
A kar a dékáni hivatalból és három intézetből áll: a Matematikai, a Fizikai és a Nukleáris Technikai
Intézet. Az egyes intézetek szakmai alapon tovább osztódnak tanszékekre. A kar legmagasabb vezető
szerve a 33 tagú TTK Kari Tanács, a tagok személyi összetétele a felsőoktatási törvénynek megfelelő.
A Kari Tanács munkáját kari állandó bizottságok (összesen 8) segítik. A kar felelős vezetője a dékán,
munkáját 3 helyettes segíti. Az Intézet Igazgatók Értekezlete havi rendszerességgel ülésezik, az
operatív vezetői munkát végző dékáni tanács pedig hetente.
A karon folyó oktató-kutató munka alapvetően jó színvonalú, méltó az egész egyetem jó híréhez, amit
egyebek között a számos Nobel-díjas és világhírű tudós is öregbít. Az oktatók „minősége” az
átlagosnál lényegesen jobb, a korfában a 40 év körüli minimum előre jelzi a megoldandó feladatokat A
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problémák jelentős része nem a helyi körülményekből, hanem a felsőoktatás általános, országos (sőt
helyenként nemzetközi szinten is jelentkező) gondjaival kapcsolatos. A legnagyobb gondot az jelenti,
hogy hiába a magas felvételi ponthatár, a belépéskor megírt matematika felmérő dolgozat eredménye
teljesen független a hozott pontok értékétől.
II.1.2.Oktatás-képzés
A TTK-n a Matematikai Intézet, Fizikai Intézet, és a Nukleáris Technikai Intézet működik, 11
tanszéken folyik az oktató-kutató munka, amit akadémiai kutatócsoportok egészítenek ki. Jelenleg a
kifutó matematikus és mérnök fizikus szakok mellett matematika és fizika alapképzés után egyetemi
mesterképzésben (matematikus, alkalmazott matematikus, fizikus) indul majd a képzés, folyik továbbá
reaktortechnika posztgraduális képzés, valamint két doktori iskola (matematika, fizika) működik. A
hallgatói létszám az elmúlt évtizedben nem változott lényegesen, a többciklusú képzési rendszerbe
belépők száma kicsit emelkedett, a mesterképzés beindulásával egyelőre nehéz megjósolni a várható
hallgatói létszámokat, illetve a várható tendenciákat.
A felsőfokú oktatásba belépő hallgatók tudásszintjének, motiváltságának általános csökkenése sajnos
itt is probléma. Ez jelentős mértékben a közoktatásra vezethető vissza, és természetesen erősen hat a
felsőoktatás színvonalára is. A hagyományos oktatási tartalmak, módszerek és követelmények
folyamatos fenntartása itt sem megy olykor igen súlyos nehézségek nélkül. Az előzőekben említett
felmérés mutatja, hogy az eddig megszokott oktatási módszerek kiegészítésre szorulnak. A probléma
megoldására felzárkóztató kurzusok indításával keresik a megoldást. Talán a nyelvtudás az a terület,
ahol pozitív változások vannak, ugyanakkor itt fokozottan jelentkezik a családi hátterek közötti
különbség. Ezért ezen a téren különösen fontos lenne az esélyek kiegyenlítése jegyében a támogatás –
pl. a szaknyelvi képzés ingyenessé tételével.
Külön kiemelendő a karnak az a különlegessége, hogy a „saját” hallgatók mellett 75%-ban más
karokra történő átoktatás a tevékenységüknek része. A laboratóriumi mérések szervezése, az órarendi
egyeztetések, a hatékony számonkérés megvalósítása nem mindig sikerül konfliktusok nélkül. A
laboratóriumi gyakorlatok a helyszíni szemle alapján a kor színvonalának megfelelőek, ami elsősorban
az elmúlt tíz év szisztematikus fejlesztéseinek köszönhető.
A jelenlegi kínálatban feltűnő a meghirdetett szakok alacsony száma. Ennek oka az, hogy a jól bevált
hagyományokkal rendelkező szakokra kellő számú jelentkező van. A tananyagok összeállítása
általában korszerű, sok helyen dicséretes segédanyag-készítés folyik. Kiemelendő, hogy az oktatási
segédanyagok jó része elektronikusan is elérhető, és a hallgatók számára elérhető számítógépek száma
is folyamatosan nő. A Matematikai Intézetet dicséret illeti, hogy a nagy múltú Műszaki Matematikai
Gyakorlatok tankönyv sorozat méltó utódjának magyarra fordított verzióját kiadták.
A képzés magas színvonalát és korszerűségét bizonyítja, hogy az itt végzett hallgatók általában akár
külföldi, akár hazai munkavállalóként megállják a helyüket. Feltehetően az alapszakok itt végzett
diplomásai is megfelelő fogadtatásra találnak a munkaerő piacon. A korábban fizikusként ill.
alkalmazott matematikusként végzett hallgatók jelentős része bankok, biztosítótársaságok
alkalmazottja. A velük való találkozón arra a kérdésre, hogy mire nem tanította meg őket az egyetem a
válasz az volt, hogy a várható felelősségre és a csapatmunkára. Ugyanakkor az oktatott tárgyak
tartalmát, a szigorú számonkérést nagyra értékelték.
A doktori iskoláknál (országos) probléma, hogy a hároméves ösztöndíj a munka elvégzéséhez nem
mindig elég. Csak kevés helyen van arra lehetőség, hogy predoktori ösztöndíjakkal oldják meg ezt a
kérdést. A doktori képzéssel kapcsolatban egyöntetű a vélemény, hogy a kreditrendszer bevezetése a
doktori képzésbe teljesen felesleges bonyodalom.
II.1.3. Személyi feltételek
A TTK-n a minősített és magasan minősített oktatók aránya kiváló (19 egyetemi tanár, 58 egyetemi
docens, 36 adjunktus, 7 tanársegéd), itt oktat a hazai tudományosság számos nagytekintélyű,
nemzetközileg is kiemelkedő, iskolateremtő képviselője. A személyi feltételekhez kapcsolódó
problémák közül a legsúlyosabb, és úgyszólván mindenütt jelentkező gond a korszerkezet 40 év körüli
minimummal, és az oktatói állomány elöregedése. Általános tapasztalat, hogy nagyon nehéz a
tehetséges fiatalokat megtartani, mert még abban a kivételes esetben is, amikor lenne pénzügyi keret, a

44

BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI

KAR
2009/8/VII/1. sz. MAB határozat

külföldi kutatóhelyek és a hazai, erősödő gazdaság csábítóbb ajánlataival kell versenyezni. A
megnövekedett oktatási feladatok okozta nyomást enyhíti, hogy egyre szélesebb körben alkalmaztak
PhD hallgatókat az oktatásban, ami pozitív fejlemény volt. A felsőoktatási törvény módosítása a
kötelező óradíj bevezetésével sajnos ezt megnehezítette, márpedig a kutatói és oktatói lét alapvető
eleme az ismeretek beszéddel való pontos átadása, ami egyszerűen részét kell, hogy képezze a doktori
képzésnek. Nem ritka a külső előadók bevonása, részben a kutatóhálózatból, részben más
egyetemekről. A külső oktató meghívása nem annyira a tehermentesítésnek, mint inkább a
kapcsolattartásnak az eszköze.
A magasan minősített oktatók eloszlása egyenletes. Kevés az olyan tanszék, amelyen nincsen
tudomány doktora, ill. egyetemi tanár. Örvendetes, hogy az akadémiai kutatócsoportok fontos szerepet
játszanak az egyetem oktató-kutató munkájában, és néhány helyen valamennyire növelik a fiatalok
alkalmazásának lehetőségét is.
II.1.4.Tárgyi-anyagi feltételek
Az oktatás tárgyi feltételeinek korszerűsítése néhány ponton szembeötlő. A számítógépes ellátottság
mennyiségileg és minőségileg kielégítőnek látszik, a hallgatók Internet-hozzáférési lehetősége
megoldott. Az oktatási segédanyagok számítógépes hálózati elérhetősége igen sok tárgy esetében
biztosított. Az elektronikus információ hozzáférés következtében a Központi könyvtár olvasói
kapacitása elegendőnek látszik. A könyvtárnak az OMIKK-al való egyesítését viszonylag rövid idő
alatt végrehajtották. Itt jegyezzük meg, hogy a Nukleáris Technikai Intézethez hasonlóan egy nemzeti
gyűjtő és szolgáltatási feladattal rendelkező szervezet gazdaságosabb működtetése érdekében ez az
integráció indokolt volt, de itt is a könyvtár a külső támogatók szeme elől „eltűnt”. Szerencsés lenne,
ha az előfizetett természettudományi és műszaki folyóiratok, adatbázisok megrendelésének a sorsa
nem a BME szenátusának a döntésétől függene.
A korszerű oktatáshoz és kutatáshoz nélkülözhetetlen műszereket beszerzik, gyakran az oktatást a
kutatási keretek rovására segítve. A matematikai és a nukleáris technikai intézet viszonylag fiatal
épületekben van elhelyezve, ezek, ha nem is korszerű, de elfogadható körülményeket jelentenek. A
fizikai intézet épületei tragikusan tönkrement állapotban vannak, a korszerű kutatói és hallgatói
műszerek egyszerűen méltatlan körülmények között vannak. A biztonságos működés elemi feltételei
hiányoznak balesettől, tűzesettől inkább a szerencse menti meg az épületet, de ezek valószínűsége
napról napra növekszik.
Országos gond, ami határozottan megfogalmazódott, hogy a jelenlegi normatíva torz arányokat fejez
ki, nem veszi kellő mértékben figyelembe a kísérletes szakokon felmerülő költségeket. Ez olyan,
valójában megengedhetetlen helyzetet teremt, hogy az oktatási feladatok ellátása érdekében a kutatási,
pályázati keretek rovására próbálnak enyhíteni a napi gondokon.
II.1.5.Kutatás-fejlesztés
A kutatás-fejlesztés az EU innovációs politikájához illeszkedik, a kar jellegéből adódóan az
alapkutatásoktól az alkalmazott kutatástól a közvetlen alkalmazásokig terjed a munkák jellege. Az
alapkutatás fő támogatója az OTKA, ami a kutatási bevételek 25%-a, a teljes bevételek értéke az
utóbbi négy évben stabil volt, az egyes forrás típusok viszont meglehetősen rapszodikusan változtak.
A stabil összbevételi szint azt jelenti, hogy a kar rendkívül gyorsan reagál a külső viszonyok
változásaira. A tudományos kutatással kapcsolatos részletes adatok imponáló számú publikációról,
meghívott konferencia előadásról szólnak 2000-2008 között. Publikációk referált folyóiratokban:
Fizikai Intézet 924, Matematikai Intézet 826, Nukleáris Technikai Intézet 117. Az oktatók igen
nagyszámú hazai és nemzetközi tudományos társaságnak tagjai, vezetői láthatóan élő kapcsolatban
vannak a nemzetközi tudományos közösséggel.
A kutatás a PhD iskolákkal együttműködésben folyik, és az iskolák sikeressége a kutatási színvonallal
szoros összefüggésben áll. A kutatás-fejlesztés vonatkozásában ismét hangsúlyozni kell az iparigazdasági kapcsolatok, és pályázatok egyenetlenségét, pedig ezeknek nagy jelentősége kell, hogy
legyen az ország gazdaságában.
Kiemelendő probléma a Nukleáris Technikai Intézet helyzete, ami a szakmai profilja mellett országos
hatáskörű szervezetként, hatóságként is működik, aminek a költségvetési fedezetéről külön soron
senki nem rendelkezik, a működés a kari költségvetésből és az intézet saját bevételeiből történik.
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II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
A Természettudományi Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul, részletes
leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A Minőségfejlesztési Terv a BME szervezeti
egységeinek együttműködésével jött létre, melyet a Természettudományi Kar is elfogadott. A kari
minőségbiztosítási rendszer fő jellemzői a partnerközpontúság és a folyamatok állandó fejlesztése.
II.2.1. Minőségfejlesztés
A Természettudományi Kar vezetése határozott kari stratégiát alakított ki, melynek megvalósításához
kari minőségfejlesztési programokat definiált. Kiemelendő az elitképzés, tehetséggondozás, az ún.
osztályfőnök rendszer a középiskolai hiányok pótlására alkalmazott felzárkóztató tanfolyamok,
valamint az átoktatásban résztvevő hallgatók számára biztosított konzultációs lehetőségek. Az oktatók
– kutatók minősítésében fontos szempontként veszik figyelembe a minőségfejlesztési programokban
elért eredményeket.
II.2.2. Elégedettségmérések
A kar a hallgatók körében saját elégedettség mérést nem végez, viszont felhasználja a központi
elégedettségmérés eredményeit. Az Oktatás Hallgatói Véleményezésével kapcsolatos tudnivalók a
HÖK honlapján találhatók. Az OHV eredményeit a kar felhasználja az oktatók – kutatók munkájának
értékelésekor. Bevezették a beiratkozó hallgatók ún. „szondázását” is.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi a Természettudományi Kar minőségbiztosítási
rendszerének alapdokumentációját is.
II.2.4. Stratégiai tervezés
A Természettudományi Kar vezetése rendkívül határozott stratégiát alakított ki. Figyelemmel kíséri a
külső- belső változásokat, az egyetem és a társadalom elvárásait, stratégiáját folyamatosan
aktualizálja. Tapasztalható volt, hogy törekszik a rendelkezésre álló erőforrásait jól felhasználni a
hosszú és rövid távú céljainak elérése érdekében.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
Az alkalmazott minőségbiztosítási módszerek közül kiemelendő a PDCA ciklus használata. A TTK
mindig az adott helyzetelemezésből indul ki, meghatározza az új célokat, az alkalmazandó eszközöket
és megoldási módokat. Elért eredmények pl.: a felvett hallgatók számára kialakított ún. felzárkóztató
kurzusok, vagy például a közel azonos érdeklődésű hallgatók számára kialakított csoportbeosztás stb.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A Természettudományi Kar sem hozott létre minőségbiztosítására szervezetet, a minőségmenedzsment
funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé vált. Kari szinten a minőségbiztosítási rendszer
irányítója és felelős vezetője a dékán, akit ebben a munkájában az intézetigazgatók és a dékánhelyettesek segítik.
III. Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
1. A TTK előtt álló fő oktatási feladat a lineáris képzésre való áttérés utáni helyzetben megtalálni a
módját a további magas színvonalú oktatás folytatásának. Lényeges változásnak kell bekövetkezni
az oktatói korszerkezetben.
2. Javasoljuk, hogy az országos gyűjtői, ellenőrzési feladatokkal bíró szervezetek alapfinanszírozásáról
(OMIKK, NTI) külön soron gondoskodjon az ország költségvetése.
3. A BME, a kar és az ott működő tanszékek gondoskodjanak az F épület felújításáról, mert a
láthatóan széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Fizikai Intézet állapota tarthatatlan és
tekintélyromboló.
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4. Javasoljuk a szellemi tulajdon különböző formáinak az erősítését, mivel az alkalmazott kutatási
pályázatokba betervezhetőek a szabadalmaztatás költségei.
III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
A PR aktivitásának fokozása szükséges.
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BME VEGYÉSZMÉRNÖKI
értékelése

ÉS

BIOMÉRNÖKI KAR akkreditációs

I. Akkreditációs minősítés: A
Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara EGYETEMI KARKÉNT
AKKREDITÁLHATÓ, mert
 A Kar legalább két képzési szinten szervez oktatást.


A Kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.



A Kar magába integrálja a különböző képzési szinteken folyó szakokat és az Egyetem más
képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a Kar jellegéhez illeszkedő szervezeti
egységeit. Ennek alapján az Egyetemen biztosított a képzések közös vagy hasonló
szakterületei oktatásának szervezése.



A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában 1400 fő.



A Kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma átlag 90 fő.

Az egyetemi kar minősítést erősíti továbbá:
 erős doktori iskola;
 a képzési programok folyamatos korszerűsítése;
 az alulfinanszírozott képzések ellenére minőségi oktatás;
 erős professzori kar;
 kiváló jegyzetellátottság;
 nemzetközi elismerések.
II.

Működés- és minőségértékelés

II.1. A Kar oktatási-kutatási politikája, stratégiája.
Az első vegyészmérnöki oklevelet 1907-ben adták ki. 1949-ben jött létre önálló egységként a
Vegyészmérnöki Kar, ahol az 1960-as évek végéig ötéves vegyészmérnök képzés folyt. 1969-ben
indult a kétfokozatú képzés, amely a kilencvenes évek elejére szűnt meg. Elsőként indította a kar a
biomérnöki szakot 1993-ban. A környezetmérnöki szakot több karral való együttműködésben 1999-ben
indították. Jelenleg a lineáris képzési rendszerben a vegyészmérnöki, a biomérnöki, valamint
környezetmérnöki szakokon folyik oktatás. A kar neve 2006-ban változott, a mostani Vegyészmérnöki
és Biomérnöki Kar névre.
A kar hivatásának tekinti a hagyományokhoz méltó tevékenységet, az értékek megőrzését, a korszerű
igényeknek való megfelelést, nemzetközi értelemben is elismert kutató és oktató tevékenységet
folytat. Mindhárom alapszak képzési programja megfelel az ipari igényeknek is. Felismerve az ipar
speciális igényeit, a kar kezdeményezte gyógyszervegyész-mérnöki, valamint műanyag- és
száltechnológia mérnöki mesterszakok létesítését és indítását.
A vegyészmérnök képzés általában három fő témakör különböző súlyú részterületen történik. A három
tématerület a kémiai-, a gépészeti-, valamint a szűkebb értelembe vett vegyészmérnöki tudományok, a
képzésben a kémia (alkalmazott kémia) a domináns.
A biomérnök képzés – az igényekhez igazodva – erős technológiai ismeretet is ad.
A környezetmérnök képzés több tudományterületet ölel fel, a karon folytatott képzés viszonylag
alacsony vegyészmérnöki ismeretet ad más területek javára.
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A kar korszerű infrastruktúrával rendelkezik. A tanszékek elhelyezése megfelel az elvárásoknak. A
tanszékek folyamatban lévő költöztetése jelentős terhet jelent az érintett szervezeteknek. Ezek a
tanszékek korábbi területeiket saját forrásból újították fel, ami a költözés miatt számukra elveszik.
II.1.1. Kutatás
A Kar tudományos tevékenysége szorosan illeszkedik a korszerű kutatási irányokhoz és trendekhez. A
fő tématerületek nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódnak. Az eredmények rangos nemzetközi
fórumokon jelennek meg. A kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez és a kutatások fenntartásához
elsősorban pályázati források állnak rendelkezésre, de jelentős a fejlesztési projektekből erre a célra
fordított keret.
A kari kutatási-fejlesztési/innovációs tevékenység a kutatások eredményeinek hasznosításán és ezáltal
források képzésén túl, kiváló hátteret biztosít az oktatási programok korszerűsítéséhez. Ez egyúttal
lehetőséget teremt a hallgatóknak az aktuális ipari problémák megismeréséhez.
A kutatások a kar tanszékein, valamint az Intelligens Anyagok Kooperációs Kutatóközpontban folyik.
II.1.2. Oktatás
Az oktatás minőségét a fejlesztési munkák tapasztalatai alapján folyamatosan korszerűsített tantervek,
a szakterületen hazai viszonylatban viszonylag magas pontszámmal felvett hallgatók és a kiváló
oktatók alapozzák meg.
A kar nagy súlyt helyez a beiskolázásra. Erre azért van szükség, mert mérnöki területeken belül a
vegyészmérnök képzés nem népszerű a középiskolások körében.
Szervezett formában megoldott a tehetséggondozás, melynek elemei az emelt szintű képzés, az egyéni
tantervek, valamint a TDK.
A hiányos tudással érkező középiskolásoknak előkészítő tanfolyamokat szerveznek. Működik a tutor
rendszer, mely az első évfolyamok hallgatóinak ad szakmai támogatást. A meglátogatott tanszékeken
kiváló jegyzetellátottság tapasztalható. Ugyanakkor a kar tartósan rossz anyagi körülmények között
működik. Ez nagyrészt a külső körülményeknek köszönhető. A nagy labor és eszközigényű
mérnökképzés az egyébként is alulfinanszírozott mérnökképzésen belül is rossz helyzetben van. Ezen
az értékarányos képzési normatíva segíthetne. Az egyetem segítő szándéka érzékelhető. Jó megoldást
a jelenlegi körülmények között nehéz találni. Talán a nagy laborok költségtérítésének a csökkentése
hozzájárulhatna kis mértékben a helyzet javulásához. Ezt indokolhatja az értékmegőrzési kötelezettség
is. A mostani helyzet csak rövidtávon tartható fenn.
A karon az oktatást az oktatási dékánhelyettes felügyeli és koordinálja. A szakok élén szakfelelősök
állnak. A vegyészmérnöki és a biomérnöki szakon a szakbizottsági feladatokat a tanszékvezetőkkel
kibővített Dékáni Tanács látja el. A környezetmérnöki szak szakbizottságában valamennyi kar
képviselteti magát. Az egyes szakok tanterveit - az önértékelésük szerint - a szakbizottságok készítik
elő, majd a Kari Oktatási Bizottság, a Kari Tanács, a Szenátus Oktatási Bizottságának véleménye
alapján a Szenátus hagyja jóvá.
II.1.3. Szervezeti felépítés
A kar jelenleg 5 tanszékkel és egy kooperációs kutatóközponttal rendelkezik, vezetője a dékán, akinek
a munkáját 3 dékánhelyettes segíti. A Kari Tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és
ellenőrző joggal felruházott testülete, dönt többek között a költségvetésről, a szervezeti struktúráról, a
stratégiáról, a bizottságairól. A dékán operatív munkáját a Dékáni Hivatal segíti.
A Kari Tanács meghatározott munkaterv szerint évente 6-7 alkalommal ülésezik. A dékán munkáját a
heti rendszerességgel ülésező Dékáni Tanács segíti. A Kari Tanács előkészítésében a tanszékvezetői
értekezlet is részt vesz. A kar működését a vezetés folyamatosan értékeli a hasonló képzést nyújtó
intézményekkel összevetve, ennek alapján a kar működése kiemelkedő. Vezetésének munkatársi
értékelése az egyetemi átlagnál rosszabb eredményt adott. Ez a gazdasági helyzettel és kevésbé a kari
vezetés tevékenységével magyarázható.
II.1.4. A források felosztásának rendszere
Az Egyetemre érkező normatív finanszírozási keretet a Szenátus által meghatározott algoritmus
alapján osztják szét a karok között. Ennek megfelelően a kar 2007-ben hozzávetőleg 660 mFt kerethez
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jutott. A karon belüli keretelosztás saját algoritmus szerint történik. Itt figyelembe veszik az oktatási
teljesítményt, a létszámot, a tudományos teljesítményt, valamint a doktori védéseket.
Összességében megállapítható, hogy a kar gazdálkodása ésszerű és hatékony, ugyanakkor
forráshiányos, saját projektjeik finanszírozzák a projektekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségeket
is. A kar nem a normatív finanszírozásból, hanem saját bevételeivel finanszírozza a minőségi képzést.
Külön elismerés illeti ezért a kar vezetőit és munkatársait. A hatékony gazdálkodása ellenére sem
tartható fenn hosszútávon a kar jelenlegi minőségi működése a meglevő állami normatívák alapján.
II.1.5. Az oktatói minőség biztosítása, a személyi kiválasztás rendszere
A kar személyi állománya az utóbbi néhány évben jelentősen csökkent, így a munkatársak terhelése
nőtt. A munkaköri követelményrendszer világos, teljesítését az oktatás, a kutatás és a bevételszerzés
területén rendszeresen ellenőrzik és értékelik. A teljesítmény döntően meghatározza a tanszékekre jutó
költségvetési támogatást. Korábbi időszakokban a munkatársak tevékenységére ösztönzően hatott az
előrelépés lehetősége, az utóbbi évek megszorításai miatt a jól teljesítők előreléptetési lehetősége is
korlátozott. A munkatársak feladata meghatározott, munkaköri leírásban rögzített.
Oktatóinak száma 78, az összes diplomásé 87,6. A tudományos minősítettek aránya (80%) messze
meghaladja az egyetemi átlagot (50%).
A tanszékvezetők, ill. a dékán kétévente értékeli az oktatók oktatási-kutatási-bevételszerzési
tevékenységét. Az értékelésben az oktatási tevékenység mennyisége nagyobb szerepet játszik, mint a
minősége. Az OHV eredményeinek bevonása az oktatók munkájának értékelésében még nem teljes, ez
a jövőben fejlesztendő.
A kar oktatói és kutatói évente közel 200 közleményt jelentetnek meg impakt faktorral rendelkező
folyóiratban.
A karról hiányzik egy teljes generáció (kb. 35-45 év között). Az erőltetett nyugdíjazással pedig a
legtapasztaltabb korosztálytól válnak meg.
Összességében megállapítható, hogy a kar kiváló és motivált oktatókkal rendelkezik, akik
rendelkeznek a szükséges tudományos paraméterekkel és elismerésekkel.
Hallgatókkal való találkozás
A kar hallgatói elégedettek a kar által végzett oktatással, a szervezet működésével, valamint az egyéb
szolgáltatásokkal. A hallgatói találkozón alapvető probléma nem merült fel a PPP kollégium
működésétől eltekintve. A hallgatók kifejezték örömüket, hogy a BME hallgatói lehetnek. A
környezetmérnöki szak hallgatói a kar súlyát javasolják növelni a képzési programban.
A kar doktorandusz hallgatóival való találkozás
A doktorandusz hallgatókkal való találkozó negatív jelenséget nem jelzett. A jelenlévő hallgatók
kiemelték a szakszerű témavezetést. Projektmunkában való részvételük díjazással párosul. A doktori
munkában való előrehaladásukat időarányosnak tekintették. Negatív jelenségként értékelhető a nappali
tagozatos doktoranduszok munkavállalása, amit azonban a TVSZ lehetővé tesz számukra.
Végzettekkel való találkozás
A viszonylag kis létszámú részvétel nem tesz lehetővé statisztikai értelemben megalapozott
véleményt. Valamennyi résztvevő szakmai sikerekről számolt be, melynek alapja a karon szerzett
diploma. Fontosnak tartják az elméleti képzés erősségét a gyakorlati jellegű ismeretek mellett.
Szakmai karrierjüket alapvetően meghatározta a nyelvtudás. A képzésre vonatkozó kritikát nem
fogalmaztak meg, a Bologna folyamat által generált problémákon túl tantervekre vonatkozó
módosítási javaslat nem hangzott el.
II.1.6. Minőségpolitika, minőségbiztosítás
A BME a TQM vezetési filozófia alapelvei figyelembevételével határozta meg belső működési
rendszerét és alapelveit. Ezeket tartalmazza a Szenátusa által elfogadott Minőségfejlesztési Terv. A
Terv a szervezeti egységek közreműködésével jött létre, így ez a dokumentum minden szervezeti
egység részére kötelező, így a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar is szervezeti önértékelésen alapuló
minőségbiztosítási rendszert működtet.
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II.1.7. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése
A kar oktatását az oktatási dékánhelyettes felügyeli és koordinálja. A szakok élén szakfelelősök
állnak. A vegyészmérnöki és biomérnöki szakon a szakbizottsági feladatokat a tanszékvezetőkkel
kibővített Dékáni Tanács látja el, a környezetmérnöki szak szakbizottságában valamennyi kar
képviselteti magát. A Kari Tanács elé kerülő, oktatással kapcsolatos anyagokat a Kari Oktatási
Bizottság elnöke véleményezi. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar az ESG követelményeknek
megfelelően szabályozza a képzési programjainak jóváhagyását, figyelemmel kísérését.
II.1.8. A hallgatói teljesítmények értékelése
A látogatás során a bizottság megtapasztalhatta, hogy a Kar az Egyetem Képzési Kódexének
megfelelően, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat betartásával végzi oktatómunkáját és ezen belül a
hallgatói teljesítmények értékelését. Az értékelés általános tapasztalatait figyelembe veszi a képzési
programok fejlesztésében. A tantárgyi követelmények nyilvánosak, betartásukat a Hallgatói
Önkormányzat bevonásával ellenőrzi a Kar. A Kar hallgatói teljesítményének értékelésére kialakított
rendszere megfelel a hazai felsőoktatási gyakorlatban használtaknak.
I1.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatás
Tanulástámogatás az egyetemen a Diákközpont és Központi Tanulmányi Hivatal feladatai közé
tartozó tevékenység. Ennek keretében hozták létre a Támpont Irodát és a Karrier Központot. A
Támpont Iroda tanulmányi tanácsadással, külföldi ösztöndíjakkal a fogyatékkal élő hallgatók
segítésével térítési ügyekkel foglalkozó iroda. A Karrier Központ segíti a hallgatókat az
álláskeresésben, a gyakorlati helyek megtalálásában, a karriertervek megvalósulásának elősegítésében.
Kiemelendő, hogy a kar felzárkóztató kurzusok szervezésével, tanácsadással, osztályfőnöki rendszerrel
segít a tanulmányok elején jelentkező nehézségek leküzdésében. Ebben a tevékenységben a felsőéves
hallgatók is jelentős szerepet játszanak.
II.1.10. Belső információs rendszer
A belső információk a vezetők és vezető testületek körlevelei tájékoztatók útján, valamint a honlapon
keresztül jutnak el a tanszékekre ill. a hallgatókhoz. A hallgatói tájékoztatásban természetesen a
NEPTUN rendszer is nagy szerepet játszik.
II.1.11. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar középiskolás diákoknak évente megjelenő kiadványt ún. Felvételi Kalauzt készít. Képzéseikről
rendszeres tájékoztatót jelentetnek meg a Magyar Kémikusok Lapjában. Az oktatás hallgatói
véleményezésének eredményeit a Diákközpont honlapján találhatjuk.
Kiemelendő, hogy a karnak sikerült elérnie, hogy az alapszakon végzett hallgatók a karon induló
mesterképzést válasszák.
II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián alapul,
részletes leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A kari minőségbiztosítási rendszer
tehát szervezeti önértékelésen alapul, minőségfejlesztési programjaiban PDCA ciklus alkalmazása
követhető nyomon.
II.2.1. Minőségfejlesztés
A kar a minőségbiztosítási rendszerének működésében találhatóak módszertani fejlesztések, amelyek a
különböző vizsgálatok eredményeire építve a gyengeségek felszámolására irányulnak. A kari
minőségfejlesztési programok a kar stratégiájának szerves része.
II.2.2. Elégedettségmérések
A kar partnereinek elégedettségi véleményét folyamatosan nyomon követi. Figyelik a külső
szervezetek értékelését, az intézményi rangsorokat, valamint a felvételi adatokat. A kar oktatói
kutatómunkájuk során több hazai és külföldi intézménnyel alakítottak ki kapcsolatokat, így a
véleménycsere folyamatos. A karon az egyetemen kialakított véleményezési rendszer keretében
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vizsgálják a hallgatói elégedettséget. Amennyiben valamely érték 3,5 alatti a kar azonnali fejlesztési
intézkedést hajt végre.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
minőségbiztosítási rendszerének alapdokumentációját is.
II.2.4. Stratégiai tervezés
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar stratégiai céljait négy nagy területre határozta meg, melyek a
következők: oktatás, kutatás-fejlesztés-innováció, szolgáltatás, és szervezetfejlesztés.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
Az oktatás fejlesztésének, a tantervek, a gazdálkodási rendszer rendszeres felülvizsgálatának és
újraalkotásának folyamata a PDCA ciklusnak megfelelően történik. Az alkalmazott minőségbiztosítási
elemek közül meg kell említeni a kar által rögzített minőségfejlesztési programokat, pl.: kiváló
hallgatóknak egyéni tantervek, egyéni feladatok, „Nefelejcs program”, tutor rendszer, stb.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar sem hozott lére minőségbiztosítására szervezetet, a
minőségmenedzsment funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé vált. Kari szinten a
minőségbiztosítási rendszer irányítója és felelős vezetője a dékán.
III.
Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
– A tanszékek költöztetésének egyetemi szintű vizsgálata.
– Normatívák rendezése, vagy más intézkedések a jelenlegi minőségi képzés fenntartása érdekében.
III.2. Minőségbiztosítási javaslatok
Az OHV eredmények figyelembevételi folyamatát célszerű beépíteni az oktatói teljesítmények
értékelési folyamatába. A MAB megfontolásra javasolja a kérdőíves felmérések bővítését.
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BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR akkreditációs
értékelése
I. Akkreditációs minősítés: A-2017
Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006.
Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs
követelményei alapján a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara EGYETEMI KARKÉNT
AKKREDITÁLHATÓ, mert

A Kar legalább két képzési szinten szervez oktatást.


A Kar rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.



A Kar magába integrálja a különböző képzési szinteken folyó szakokat és az Egyetem más
képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a Kar jellegéhez illeszkedő szervezeti
egységeit. Ez alapján az Egyetemen biztosított a képzések közös vagy hasonló szakterületei
oktatásának szervezése.



A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév átlagában
4780 fő.



A Kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma az utóbbi 3 év
átlagában 230 fő.

Az egyetemi karként való minősítést erősíti továbbá:

két erős doktori iskola;

a képzési programok folyamatos korszerűsítése K+F projektek alapján;

a szervezeti működésben a kooperáció és verseny ésszerű kombinációja érvényesül;

erős professzori kar;

korszerű infrastruktúra;

nemzetközi elismerések.
II.
Működés- és minőségértékelés
II.1. A Kar oktatási-kutatási politikája, stratégiája.
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) előd szervezete 1949-ben alakult meg
Villamosmérnöki Kar néven a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából. Az első
villamosmérnöki oklevelet Magyarországon 1950-ben adták ki. A képzés erős- és gyengeáramú, majd
műszer tagozaton folyt. 1986-ban indult meg a képzés műszaki informatika szakon, melynek jelentős
fejlődése magával hozta a Kar nevének megváltozását. 1992-től a kar új neve Villamosmérnöki és
Informatikai Kar. 1995-ben indult az orvosbiológiai mérnökképzés két másik egyetem
közreműködésével.
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a hazai villamosmérnök és informatika oktatás és
kutatás meghatározó bázisa, elismert kutató és fejlesztő hely. A kar célja, hogy magas színvonalon,
korszerű, hasznosítható ismereteket adjon át hallgatóinak a villamosmérnöki és műszaki informatikai
területen, az összes felsőoktatási képzési szinten. A kar, mint egy kutató egyetem része, azonos
prioritáson kezeli az alapképzést az arra épülő mester- és doktori képzésekkel.
A kar küldetése, hogy a tanszékei által lefedett kompetenciák terén kiemelkedő kutató centrum legyen.
Ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fenn bel- és külföldi elismert kutatási műhelyekkel. Belső
szervezeti struktúráját pedig úgy alakítja, hogy könnyen alkalmazkodjon a tudományos és műszaki
fejlődés igényeihez, alapvetőnek tartva eközben az önálló tanszékek szövetségére építő működését.
Alapvető fontosságúnak tartja az innovációs folyamatok működését, az egyetem szerepét a tudomány
és műszaki fejlesztés, valamint az alkalmazói ipari és szolgáltatási szektorok közötti híd
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megteremtésében. Ennek érdekében szorosan együttműködik kutatóintézetekkel, egyetemekkel és
nagy ipari vállalatokkal, valamint a kis- és középvállalkozói szektorral, azok államigazgatási irányító
és egyéb képviseleti szerveivel.
A kar kiemelt prioritásai közé tartozik a tudásanyag átadásán kívül a hallgatók készségeinek
fejlesztése, és ennek érdekében nemcsak tantervi keretek között támogatja az önálló szakmai munkát,
hanem segíti az öntevékenyen létrejött hallgatói szakmai körök tevékenységét is. Fontosnak tartja a
hallgatók általános „hallgatói létének” javítását, a kollégiumi és azon kívüli hallgatói szervezetek
segítését, a sport és egyéb közösségi tevékenységek támogatását.
A kar olyan gazdálkodási rendszert működtet, amely küldetésének megvalósítását növekvő,
korszerűsödő szellemi és anyagi bázis megteremtésével segíti. Infrastruktúráját hatékonyan működteti,
erőforrásaival takarékosan gazdálkodik. Humán erőforrás stratégiájában alapvető a tehetséges fiatal
szakemberek megtartása. Professzorai, mint tudományos és szakmai műhelyek vezetői, a kar céljainak
megvalósítói, iskolateremtő személyiségük a kar sikeres működésének az alapja.
II.1.1. Kutatás
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar tudományos tevékenysége szorosan illeszkedik a korszerű
kutatási irányokhoz és trendekhez. A fő tématerületek nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódnak.
Az eredmények rangos nemzetközi fórumokon jelennek meg. A kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez
és a kutatások fenntartásához elsősorban pályázati források állnak rendelkezésre, de jelentős a
fejlesztési projektekből erre a célra fordított keret.
A kari kutatási-fejlesztési/innovációs tevékenység a kutatások eredményeinek hasznosításán és ezáltal
források képzésén túl, kiváló hátteret biztosít az oktatási programok korszerűsítéséhez. Ez egyúttal
lehetőséget teremt a hallgatóknak az aktuális ipari problémák megismeréséhez.
A kutatások a kar tanszékein, valamint öt tudásközpontjában (Egészségügyi Mérnöki Tudásközpont,
Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ, Mobil Innovációs Központ, Informatikai Központ,
Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont) folyik.
A tudásközpontok átfogó, alapkutatás-közeli egyetemi-ipari együttműködések megvalósítására
alkalmasak speciális területeken. Ezeken túlmenően jelentősek a tanszékek közvetlen ipari kapcsolatai
is amelyek nem jelennek meg tudásközpontokban. A közvetlen tanszéki-ipari kapcsolatok gyakran
mélyebbek és jobban alkalmazás-orientáltak, mint a tudásközpontok kapcsolatai.
A kar nagyszámú nemzetközi publikációban számol be tudományos eredményeiről. A nemzetközi
folyóiratokban közölt publikációk száma ezen belül viszonylag alacsony. A tanszékek publikálási
teljesítménye jelentősen eltérő.
II.1.2. Oktatás
Az oktatás minőségét a folyamatosan korszerűsített tantervek, a viszonylag magas pontszámmal
felvett hallgatók és a kiváló oktatók alapozzák meg.
A meglévő szakok felügyeletét, valamint új szakok indítását az alábbi fórumok biztosítják:
– Mérnökinformatikus-képzés Szakbizottsága,
– Villamosmérnök- képzés Szakbizottsága,
– Egészségügyimérnök-képzés Szakbizottsága,
– Kari Oktatási Bizottság,
– Tanszékvezetői Értekezlet,
– Kari Tanács.
A kar oktatásfejlesztési stratégiáját a Tanszékvezetői Értekezlet határozza meg. Az oktatási terveket a
szakbizottságok dolgozzák ki. A szakbizottságok munkáját az Oktatási bizottság koordinálja, amely
egyúttal kidolgozza a VIK oktatásszervezési feladatainak megoldását is. E tervezeteket a
Tanszékvezetői Értekezlet is véleményezi, és végül a Kari Tanács hagyja jóvá. A Kari Hallgatói
Képviselet minden fórumon jelen van. Az egyes fórumok a Kari Tanács által jóváhagyott ügyrend és
munkaterv szerint működnek. A munka dokumentálása az egyes bizottságok elektronikus
munkafelületén történik, amely jelszóval védett. Az egész folyamatot a kar oktatási dékánhelyettese
irányítja, a dékán felügyeletével.
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Új képzési programok összeállításánál kiindulópontja a KKK. A kompetenciák folyamatos
fejlesztésének legfőbb motorja a tanszékek közötti verseny.
Fontos megemlíteni, hogy a kar minőségi szinten tartja fenn azon elméleti tanszéke működését,
amelynek projekttevékenysége - szakterülete elméleti jellege miatt - csak kis mértékben lehetséges.
A hallgatókért (pl. szakirányra való jelentkezéskor) a karon belül verseny van a tanszékek között. Ez
örvendetes dolog. Azonban a tanszékek szakterületük és a tantervben elfoglalt helyük szempontjából
nincsenek azonos helyzetben.
II.1.3. Szervezeti felépítés
A kar jelenleg 10 tanszékkel és öt tudásközponttal rendelkezik. Vezetője a dékán, akinek a munkáját 3
dékánhelyettes segíti. A Kari Tanács a kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrző joggal
felruházott testülete. A Kari Tanács dönt többek között a költségvetésről, a szervezeti struktúráról, a
stratégiáról, a bizottságairól. A kar operatív munkáját a Tanszékvezetői Értekezlet segíti.
A Kari Tanács évenkénti gyakorisággal beszámolót hallgat meg a fentieken túlmenően a karon folyó
kutatási tevékenységről, a doktori iskolák munkájáról, a TDK tevékenységről és a kar átfogó éves
munkájáról.
A kari szakbizottságok felügyelik a tantárgyak közötti átfedéseket, meghatározzák azok oktatásának
módját (előadás és gyakorlatok aránya, stb.). Rendszeresen értékelik a tantárgyakról kapott
jelentéseket és ellenőrzik a bevezetett módosításokat. A tanszékvezetők irányítják közvetlenül a
tárgyfelelősök munkáját. A visszacsatolások értékelésével elrendelik és ellenőrzik a szükséges
intézkedéseket. A tanszéki felülvizsgálatokat a Kari Tanács által választott ad hoc bizottságok végzik.
Jelentéseiket a Kari Tanács fogadja el. A javasolt intézkedések végrehajtását a dékán felügyeli.
A kar folyamatos megújulását és versenyképességének fenntartását biztosítja az a működési elv, mely
szerint verseny van a közös erőforrásokért, együttműködés a kiegészítő tevékenységekben és
szolidaritás a közös célok elérésében. Ez példamutató.
A tanszékek közötti verseny és együttműködés kiterjed az oktatott tantárgyak kompetencia körére, az
oktatott hallgatók minőségére és mennyiségére, a kutatási, fejlesztési és szakértői kompetenciák
körére, a hazai és nemzetközi ipari kapcsolatokra, a hazai és nemzetközi pályázatokra, valamint a
hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokra.
A tanszéki látogatások során szerzett tapasztalatok megerősítik a működési modell hatékonyságát és
eredményességét.
II.1.4. A források felosztásának rendszere
A kar normatív finanszírozásból származó kerete évente hozzávetőleg 1,7 Mrd forint, míg a saját
bevételei 2,2 Mrd forint körül alakulnak. A saját bevétel tartalmazza a pályázati és szakképzési
bevételeket, valamint a kutatás-fejlesztési szerződések bevételeit. A saját bevételekből az elvonás a
vállalkozási jellegű tevékenység esetén a bevételek 20%-a, melyből 5% az egyetemi előlegezés
visszaterítése, 15% pedig a kari elvonás, melyből 1,5% a kari rezsi, a többi pedig a szervezeti egység
rezsiszámlájára kerül. Ez az összeg a dékán engedélyével szabadon felhasználható. A nem vállalkozási
jellegű bevételből az elvonás 10%, ebből 5% az egyetemi előlegezés visszatérítése és 5% pedig a kari
elvonás. Ez utóbbi a szervezeti egység rezsiszámlájára kerül.
A normatív keretek 30%-a létszám arányosan, a fennmaradó rész pedig az oktatási teljesítmény
arányában kerül felosztásra az után, hogy a kari normatív támogatás (kari főösszeg) csökkentve lett a
központi tételekkel (dékáni hivatal költségvetése, dékáni keret és tartalék, ebédjegy, jutalmak,
pótlékok, emeritusok, stb.). A kar a terhelésszámításban speciális értéktámogatásban részesíti a
kiscsoportos, a laboratóriumi, valamint az egyéni oktatást.
Ez az elszámolási rendszer elegendő motivációt tartalmaz a forrásképzésre, ugyanakkor megőrzi a
speciális értékeket (pl. kiscsoportos foglalkozás).
Összességében megállapítható, hogy a kar gazdálkodása ésszerű és hatékony, megfelelő mértékben
képződnek a források a működéshez és a folyamatos megújuláshoz. Ugyanakkor meg kell állapítani,
hogy a minőségi képzést a kar nem a normatív finanszírozásból, hanem saját bevételeivel
finanszírozza. Külön elismerés illeti ezért vezetőit és munkatársait.
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II.1.5. Az oktatói minőség biztosítása, a személyi kiválasztás rendszere
Az akkreditáció egyik legfontosabb részét az oktatói minőség kérdésével kapcsolatos értékelések
képezik. A karon egyetemi tanári kinevezést MTA doktora címmel rendelkező oktató kaphat. Ez a
gyakorlat csak néhány hazai intézményre jellemző. Az MTA doktora cím minőségbiztosítási
szempontból elvi jelentőségű, hiszen az MTA minősítési rendszere intézményen kívül, attól
függetlenül működik. Rangos professzori kar erősíti a minőségi docensi és adjunktusi kinevezéseket
is. A szigorú professzori kinevezési kritérium ellenére, hazai viszonylatban magas az egyetemi tanárok
aránya (12%), ami különleges érték.
Ugyanakkor a karról hiányzik egy teljes generáció (kb. 35-45 év között), az erőltetett nyugdíjazással
pedig a legtapasztaltabb korosztálytól válnak meg.
A karon léteznek formális munkaköri leírások, ezek azonban a követelmények megfogalmazásához
nem mindig elegendőek. Gondot jelenthet az, hogy a legtehetségesebb hallgatók anyagi érdekeik
figyelembevételével nem az oktatói/kutatói pályát választják, ezáltal nehezebb az oktató/kutató
utánpótlás.
Az oktatói/kutatói munkát a dékán a tanszékvezető jelenlétében kétévenként értékeli. Ilyenkor kerül
sor a következő kétéves időszak feladatainak rögzítésére is. Jelenleg nincs objektív
teljesítményértékelési rendszer, ami segítené a dékáni értékelést. Ezt részben pótolja a publikációs
adatbázis.
Összességében megállapítható, hogy a kar kiváló és motivált oktatókkal rendelkezik, akik
rendelkeznek a szükséges tudományos paraméterekkel és elismerésekkel.
Hallgatókkal való találkozás
A kar hallgatói elégedettek a kar által végzett oktatással, a szervezet működésével, valamint az egyéb
szolgáltatásokkal. A hallgatói találkozón alapvető probléma nem merült fel a PPP kollégium
működésétől eltekintve. A hallgatók kifejezték örömüket, hogy a BME hallgatói lehetnek.
A kar doktorandusz hallgatóival való találkozás
A doktorandusz hallgatókkal való találkozó negatív jelenséget nem jelzett. A jelenlévő hallgatók
kiemelték a szakszerű témavezetést. Projektmunkában való részvételük díjazással párosul. A doktori
munkában való előrehaladásukat időarányosnak tekintették. Negatív jelenségként értékelhető a nappali
tagozatos doktoranduszok munkavállalása, amit azonban a TVSZ lehetővé tesz számukra.
Végzettekkel való találkozás
A viszonylag kis létszámú részvétel nem tesz lehetővé statisztikai értelemben megalapozott
véleményt. Valamennyi résztvevő szakmai sikerekről számolt be, melynek alapja a karon szerzett
diploma. Fontosnak tartják az elméleti képzés erősségét a gyakorlati jellegű ismeretek mellett.
Szakmai karrierjüket alapvetően meghatározta a nyelvtudás. A képzésre vonatkozó kritikát nem
fogalmaztak meg, a Bologna folyamat által generált problémákon túl tantervekre vonatkozó
módosítási javaslat nem hangzott el.
II.1.6. Minőségpolitika, minőségbiztosítás
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar minőségbiztosítási rendszerének kialakítását az egyetem
rendszerének kialakításával párhuzamosan végzi. A kar minőség politikája azon a célkitűzésen alapul,
hogy a villamosmérnöki, orvosbiológiai-mérnöki és mérnök informatikai területén mintaadó és
meghatározó szerepet töltsön be. Ez a kar számára azt jelenti, hogy a hasonló képzést folytató
intézményekkel összehasonlítva a karnak minden esetben a mezőny első felében kell lennie. A kari
stratégia az intézményi stratégiára épül és azzal szerves egységet képez.
II.1.7. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése
A kari oktatásfejlesztési stratégiát a Tanszékvezetői Értekezlet határozza meg. Az oktatási terveket a
szakbizottságok dolgozzák ki, melyek munkáját az Oktatási Bizottság koordinálja. Az
oktatásfejlesztési folyamatot a kar oktatási dékánhelyettese irányítja a dékán felügyeletével. A
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Villamosmérnöki és Informatikai Kar az ESG követelményeknek megfelelően szabályozza képzési
programjainak jóváhagyását és figyelemmel kísérését.
II.1.8. A hallgatói teljesítmények értékelése
A látogatás során tapasztalható volt, hogy a kar az egyetem Képzési Kódexének megfelelően, a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat betartásával végzi oktatómunkáját és ezen belül a hallgatói
teljesítmények értékelését. Oktatási tevékenységében a hallgatói teljesítmények értékelésének
rendszere hosszú fejlődés eredménye. Az egyetemi szabályzatot ún. tantárgyi adatlapok egészítik ki,
melyek a számonkérés részletes módját szabályozzák.
I1.1.9. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatás
Tanulástámogatás az egyetemen a Diákközpont és Központi Tanulmányi Hivatal feladatai közé
tartozó tevékenység. Ennek keretében hozták létre a Támpont Irodát és a Karrier Központot. A
Támpont Iroda tanulmányi tanácsadással, külföldi ösztöndíjakkal a fogyatékkal élő hallgatók
segítésével térítési ügyekkel foglalkozó iroda. A Karrier Központ segíti a hallgatókat az
álláskeresésben, a gyakorlati helyek megtalálásában, a karriertervek megvalósulásának elősegítésében.
Kiemelendő, hogy a Kari Hallgatói Képviselet több területen nyújt lehetőséget tanácsadásra pl.:
jogsegélyszolgálat, tanulmányokkal kapcsolatos problémák, szociális támogatással és kollégiumi
férőhellyel kapcsolatos információk stb.
II.1.10. Belső információs rendszer
A belső információk a vezetők és vezető testületek körlevelei tájékoztatók útján, valamint a honlapon
keresztül jutnak el a tanszékekre ill. a hallgatókhoz. A hallgatói tájékoztatásban természetesen a
NEPTUN rendszer is nagy szerepet játszik.
Kiemelendő, hogy a karon számos technikai háttár áll rendelkezésre pl.: videó konferencia lehetőség,
internetes konferenciák SW platformjai, valamint kari információterjesztésre szolgáló portálok.
II.1.11. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar oktatási kutatási tevékenységét bemutató önálló és rendszeres kiadvány eddig nem készült, a
karról szóló tájékoztatók az egyetem központi tájékoztató kiadványainak része. A tanszékek fele
rendelkezik bemutató tájékoztató szórólappal. A kar honlapja jól strukturált, áttekinthető és eleget tesz
mind a belső, mind a külső érdeklődő látogatók igényeinek.
II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar minőségbiztosítási rendszere a TQM vezetési filozófián
alapul, részletes leírását a BME Minőségfejlesztési Terve tartalmazza. A Villamosmérnöki és
Informatikai Kar minőségbiztosítási rendszere tehát szervezeti önértékelésen alapul.
II.2.1. Minőségfejlesztés
A kar minőségbiztosítási rendszerének működésében vannak módszertani fejlesztések, amelyek a
különböző vizsgálatok eredményeire építve a gyengeségek felszámolására irányulnak.
II.2.2. Elégedettségmérések
A kar partnereinek elégedettségi véleményét folyamatosan nyomon követi. Figyelik a külső
szervezetek értékelését, az intézményi rangsorokat, valamint a felvételi adatokat. A kar oktatói
kutatómunkájuk során több hazai és külföldi intézménnyel alakítottak ki kapcsolatokat, így a
véleménycsere folyamatos. Az egyetemen kialakított véleményezési rendszer keretében vizsgálják a
hallgatói elégedettséget.
II.2.3. Minőségbiztosítási dokumentáció
A BME minőségbiztosítási rendszerét, alapelveit, működtetését a BME Minőségfejlesztési Terve írja
le, amely az európai felsőoktatás számára kidolgozott sztenderdek és irányelvek figyelembevételével
készült. A Minőségfejlesztési Terv összefoglalja a BME minőségbiztosítási tevékenységének céljait és
tevékenységét. Ezen Minőségfejlesztési Terv képezi a Villamosmérnöki és Informatikai Kar
minőségbiztosítási rendszerének alapdokumentációját is.
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II.2.4. Stratégiai tervezés
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar stratégiai céljait négy nagy területre határozta meg, melyek a
következők: oktatás, kutatás-fejlesztés-innováció, szolgáltatás, és szervezetfejlesztés.
II.2.5. Minőségbiztosítási módszerek
Az alkalmazott metodikák közül kiemelhető a karon végzett átfogó adatgyűjtés, valamint a kari
stratégia részletes lebontása.
II.2.6. Minőségbiztosítás szervezeti feltételei
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar sem hozott létre minőségbiztosítására szervezetet, a
minőségmenedzsment funkciók a meglévő vezetési funkciók részévé vált. Kari szinten a
minőségbiztosítási rendszer irányítója és felelős vezetője a Dékán.
III.
Működési és minőségfejlesztési javaslatok
III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
– Kari szintű publikációs stratégia kidolgozása.
– A kar vizsgálja meg a szakirányra jelentkezés rendszerét.
– HR eszközök alkalmazása a hatékony személyi fejlesztésekhez
– A doktori iskolák vizsgálják meg az ösztöndíjas hallgatóik körében a munkavállalás mértékét
és hozzák meg a szükséges intézkedéseket.
– A kar minőségbiztosítási rendszerének működését jelentős mértékben segítené, ha vezetése a
tanszékvezetőkkel közösen évente 2-3 minőségfejlesztési programot határozna meg.
– Az oktatók hallgatói véleményezésének folyamatát, eredményeinek visszacsatolását fejleszteni
szükséges.
III.2. Minőségbiztosítási javaslatok
A nyilvánosság tájékoztatásának további szélesítése szükséges.
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IV. Függelék
IV.1. Az LB tagjai:
Elnök: Páczelt István, MTA r. tag, ME
Tagok:
Bachmann Zoltán DLA, Pécsi Tudományegyetem
Bélyácz Iván MTA lev. tag, Pécsi Tudományegyetem
Friedler Ferenc DSc, Pannon Egyetem
Rácz Béla DSc, Szegedi Tudományegyetem
Vargáné Dr. Szűcs Edit PhD, Debreceni Egyetem
Miskolczi Norbert, HÖOK
IV.2. A látogatás időpontja: 2009. április 1-3.
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó képzések
(a 2008/2009-es tanévben)
Építészmérnöki Kar - képzési terület: műszaki

tudományterület: műszaki tudományok
művészetek

alapképzés (BSc):
építészmérnöki (magyar és angol nyelven, N)
mesterképzés (MSc):
építészmérnöki (osztatlan, N)
építészmérnöki (angol nyelven, N)
doktori képzés (PhD) - műszaki tudományok és művészetek
Építészmérnöki Tudományok Doktori Iskola
Építőművészet Doktori Iskola (művészetek)
egyéb képzések:
szakirányú .továbbképzések
építész tervező (L)
építésigazgatási (L)
építőipari gazdasági (L)
épületfelújítási és fenntartási (L)
épületszigetelő (L)
kivitelező (L)
műemlékvédelmi (L)
önkormányzati főépítész (L)
rehabilitációs (L)
színdinamikai (L)
városépítés-városgazdasági (L)
kifutó képzések
építészmérnöki (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, L)
Építőmérnöki Kar - képzési terület: műszaki

tudományterület: műszaki tudományok
természettudományok

alapképzés (BSc):
építőmérnöki (magyar és angol nyelven, N)
mesterképzés (MSc):
doktori képzés (PhD) - műszaki tudományok és természettudományok

Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola
egyéb képzések:
kifutó képzések
építőmérnök (egyetemi, magyar és angol nyelven, N; kiegészítő egyetemi, L)
Civil Engineering
Branch of Structural Eng.
Branch of Infrastructure Env. Eng.
földmérő és térinformatikai mérnök (kiegészítő egyetemi, L)
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Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - képzési terület: társadalomtudományi és műszaki
tudományterület: társadalomtudományok
bölcsészettudományok
alapképzések (BA, BSc):
alkalmazott közgazdaságtan (N)
gazdálkodási és menedzsment (N)
kommunikáció és médiatudomány (N)
műszaki menedzser (N)
nemzetközi gazdálkodás (N)
műszaki szakoktató (L)
mesterképzések (MA):
vezetés és szervezés (N)
számvitel* (csak L, költségtérítéses formában indult)
pénzügy (N)
Master of Business Administration* (csak L, költségtérítéses formában indult)
Marketing* (csak L, költségtérítéses formában indult)
doktori képzés (PhD) - társadalomtudományok és bölcsészettudományok tudomány területek
Gazdálkodás- és szervezéstudományi Doktori Iskola
Pszichológia (Kognitív tudomány témakörben) Doktori Iskola
Tudományfilozófia és tudománytörténet Doktori Iskola (bölcsészettudományok)
egyéb képzések:
szakirányú .továbbképzések
szakfordító (L)
szakfordító és tolmács (L)
környezetirányítási szakértő (L)
master of Business Administration (MBA) (L)
szakfordító és tolmács (L)
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (L)
terület és településfejlesztési (L)
felnőttoktatási szakértő (L)
Európai Uniós szakfordító és konferenciatolmács (L)
társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (L)
kifutó képzések
mérnöktanár (kiegészítő főiskolai, L )
műszaki szakoktató (főiskolai, L)
közgazdász gazdálkodási (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, L)
műszaki menedzser (egyetemi, N)
mérnöktanár (kiegészítő egyetemi, L)
Gépészmérnöki Kar - képzési terület: műszaki

tudományterület: műszaki tudományok

alapképzések (BSc):
energetikai mérnöki (N)
gépészmérnöki (magyar és angol nyelven, N)
ipari termék- és formatervező mérnöki (N)
mechatronikai mérnöki (Bp. és szhk. Zalaegerszeg, N)
mesterképzések (MSc):
gépészmérnöki (angol nyelven, N)
mechatronikai mérnöki (N)
doktori képzés (PhD) - műszaki tudományok tud. terület
Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
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egyéb képzések:
szakirányú .továbbképzések
hegesztő (L)
technológiai menedzser (L)
kutatófejlesztő (L)
energiagazdálkodási (L)
kifutó képzések
gépészmérnök (főiskolai, szhk. Zalaegerszeg, N)
gépészmérnök (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, N, L)
energetikai mérnök (egyetemi, N)
ipari termék és formatervező (egyetemi, N)
Közlekedésmérnöki Kar - képzési terület: műszaki

tudományterület: műszaki tudományok

alapképzések (BSc):
közlekedésmérnöki (magyar és angol nyelven, N)
gépészmérnöki (angol nyelven, N)
mesterképzések (MSc):
járműmérnöki (N, L)
közlekedésmérnöki (magyar (L) és angol nyelven, N)
gépészmérnöki (angol nyelven, N)
doktori képzés (PhD) – műszaki tudományok tud. terület
Közlekedéstudományok Doktori Iskola
Kandó K. Gépészeti tudományok (járművek és mobil gépek) Doktori Iskola
egyéb képzések:
szakirányú .továbbképzések
anyagmozgató gépész (L)
építésgépesítési (L)
járműgépész (L)
járműipari tervező (L)
járműtechnikai menedzser (L)
karbantartási és járműfenntartási (L)
közlekedési menedzser (L)
közlekedési műszaki szakértő (L)
munkavédelmi (L)
műszaki diagnosztikai (L)
üzemi logisztikai (L)
kifutó képzések
gépészmérnök (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, N, L)
közlekedésmérnök (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, N, L)
Természettudományi Kar - képzési terület: természettudományi (valamint műszaki)
tudományterület: természettudományok
alapképzések (BSc):
fizika(N)
matematika (N)
doktori képzés (PhD) - természettudományok tud. terület
Fizikai tudományok Doktori Iskola
Matematika- és számítástudományok Doktori Iskola
egyéb képzések:
szakirányú továbbképzés
reaktortechnika (L)
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kifutó képzések
matematikus (egyetemi, N)
mérnök-fizikus (egyetemi, N)
Vegyészmérnöki Kar - képzési terület: műszaki és természettudományi,
tudományterület: műszaki tudományok
természettudományok
alapképzések (BSc):
biomérnöki (N)
környezetmérnöki (N)
vegyészmérnöki (magyar (N, L) és angol nyelven, N)
mesterképzés (MSc):
környezetmérnöki (magyar (L) és angol nyelven, N)
vegyészmérnöki (angol nyelven, N)
doktori képzés (PhD) - természettudományok és műszaki tudományok tud. területek
(Oláh Gy.) Kémia és vegyészmérnöki tudományok Doktori Iskola
egyéb képzések:
szakirányú .továbbképzések
analitikai kémia (L)
élelmiszerminősítő (L)
gyógyszerkémiai (L)
korróziós (L)
környezetvédelmi (L)
kifutó képzések
biomérnök (egyetemi, N)
környezetmérnök (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, L)
vegyészmérnök (egyetemi, N)
Villamosmérnöki és Informatikai Kar - képzési terület: műszaki, valamint informatikai
tudományterület: műszaki tudományok
alapképzések (BSc):
mérnök informatikus (magyar és angol nyelven, N)
villamosmérnöki (magyar és angol nyelven, N)
mesterképzések (MSc):
mérnök informatikus (angol nyelven, N)
villamosmérnöki (angol nyelven, N)
doktori képzés (PhD) - műszaki tudományok tud. terület
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola
egyéb képzések:
szakirányú továbbképzés
kutató-fejlesztő (L)
kifutó képzések
egészségügyi mérnök (főiskolai, N)
műszaki informatika (egyetemi, N)
villamosmérnök (egyetemi, N; kiegészítő egyetemi, N)
mérnök informatikus (kiegészítő egyetemi, N)
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