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Az akkreditációs minősítés indoklása
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai , illetve a MAB akkreditációs
elvárásai alapján az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM egyetemként akkreditálható,
mert:
o Több képzési területen1, több szakon2 folytat alap- és mesterképzést, osztatlan
mesterképzést, továbbá több tudományterületen3 jogosult doktori képzésre és doktori
fokozat odaítélésére (a Doktori Iskolák száma 18). Emellett szervez és folytat felsőfokú
szakképzést, és szakirányú továbbképzést is (2009-es adatok).
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: 8 karon a
teljes munkaidős oktatók és kutatók száma 1546, illetve 139 (a munkaviszony és
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak, akiket közel 800 részmunkaidős és megbízással foglalkoztatott oktató illetve kutató egészít ki.
Az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók több mint hatvan
százalékát munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja
(68.3 %).
o A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók,
kutatók több mint harminc százalékának van tudományos fokozata (61,7 %) Az
akadémikusok, illetve az MTA doktorok száma 27, illetve 155, az egyetemi tanároké
209.
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épületekkel – bennük a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű
terekkel; intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel – megfelelő hozzáférésekkel,
laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel és más eszközökkel,
valamint kollégiumi férőhelyekkel, sport és kulturális létesítményekkel, diákétkezési
lehetőségekkel, valamint további szükséges szociális-ellátó eszközparkkal).
o A különböző szintű képzésekre felvett hallgatók száma 2009-ben rendre 6275, 1792 és
969 (a teljes hallgatói létszám 2009-ben 30000 feletti).

I.II. Működés- és minőségértékelés
I.II.1. A szervezeti- és működési minőségértékelés
Az ELTE - a hazai felsőoktatás egyik legeredményesebb felsőoktatási intézménye, idén
375 éves „zászlóshajója” - struktúrája az első akkreditáció (2000) óta markáns változásokon
ment keresztül, amelyet alapvetően az egyetemi integráció és a bolognai rendszerű képzés
bevezetése befolyásolt. Napjainkra a korábbi négy karból (ÁJK, BTK, TTK, TFK) álló
(bölcsészettudomány, társadalomtudomány, informatika, jog- és igazgatási tudomány, pedagógusképzés,
sporttudomány, természettudomány, művészetközvetítés, gazdaságtudomány
2
L.: az akkreditációs jelentés Függelékében megadott képzési listán: 62, 73 és 1 szakon
3
bölcsészettudományok, műszaki tudományok, társadalomtudományok , természettudományok
1
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egyetemmel szemben nyolc karból4 (ÁJK, BTK, TTK, BGGyK, IK, PPK, TáTK, TÓK)
összetett, a korábbinál lényegesen bonyolultabb intézmény jött létre, aminek szembesülnie
kellett a tíz évvel ezelőtti, nem csekély problémák mellett az átalakulás új kihívásaival is.
Az ELTE rendelkezik (ambiciózus) küldetésnyilatkozattal és az abban, valamint az
Intézményfejlesztési Tervben (IFT) megfogalmazott tág célok elérését szolgáló stratégiával. A
stratégia és az azt alkotó rész-stratégiák kidolgozása bonyolult egyetemi folyamat eredménye,
aminek kidolgozásában testületek sokasága vesz részt, lényegében a rektor vezetésével. Erre –
az egyetem vezetésének egészéhez hasonlóan – a szubszidiaritás elve a jellemző. A külső vagy
belső feltételek megváltozása a stratégia módosítását vonja maga után. Így a bolognai folyamat
eredményeként az ELTE célként a mester- és doktori, valamint a szakirányú továbbképzésre
kívánja a hangsúlyt fektetni, amivel egyet lehet érteni. A stratégiai szemlélet feltétlenül helyes,
azonban nem egészen világos, mi is a stratégia és az IFT kapcsolata, melyek az időhorizontok
és különösen az ahhoz tartozó konkrét célok, és mely szervezet végzi a monitorozást és az
operatív végrehajtást. Kulcskérdés az is, milyen források állnak rendelkezésre a fejlesztésekre
(jelenleg elég szűkösek), hiszen a stratégia mozgásterét elsősorban ez határolja be (ezt az
önértékelés is helyesen említi). Hangsúlyozzuk, hogy a stratégia 5 sohasem valamely statikus
dokumentum, hanem célok és cselekvések sorozatából álló dinamikus folyamat, aminek - a
bizonytalan és állandóan változó környezetben - a hosszú távú cél irányába kellene tartania.
Az ELTE stratégiai céljai között fontos helyet tölt be a K+F+I. Ennek tükrében örvendetes az
Intézmény friss kutató egyetemmé történő minősítése, ami számos lehetőséget biztosít a jövőre
vonatkozóan. Ezek mellett azonban kötelezettségek is hangsúlyozandók: a K+F+I
szempontjából a karok színvonala eléggé eltérő és ezért a források részben a kiegyenlítés és a
szintre hozás céljaira használandók fel.
Az ELTE szervezeti felépítése hasonló más, nagy, hazai egyeteméhez, talán azzal a
különbséggel, hogy itt a karok jellege és mérete közötti eltérések még nagyobbak (elégséges a
„kis”, jól definiált IK-ra és a „nagy” BTK-ra utalni). A bonyolult felépítést és döntéshozást az
organogram jól tükrözi. Itt a kapcsolatok nem mindig világosak, ami arra utal, hogy az
intézmény sem építhető fel vertikális és horizontális relációkból és az azokhoz kapcsolódó
cselekvésekből. Így például nehezen látható át a funkcionális és a szolgáltató szervezeti
egységek beágyazódása, a főtitkár (a Rektori Hivatal vezetője) szerepe és kapcsolata a rektorhelyettesekkel. Érdemes megjegyezni, hogy a három kar (BGGyK, PPK, TÓK) működésében
fontos és némileg vitatott szerepet játszó Pedagogikum Központ meg sem jelenik az
organogramban.
A vezetés és az egyetem külső és belső kapcsolatai példamutatók. Egyértelműen mutatják,
hogy az ELTE a hazai felsőoktatás és a kutatás ügyét vezető egyetemként szívügyének tekinti.
Ezt számos kezdeményezés is szemlélteti (ELTE Karrierközpont, Regionális tudásközpont
stb.). Az egyetem nemzetközi együttműködési politikája is sokkal határozottabbá vált, ami
mögött - többek között - a külföldi hallgatóknak tervezett idegen nyelvű képzések, mint
expanziós lehetőség áll.
Az ELTE 2006 óta fokozatosan korszerűsíti gazdálkodását és működése racionalizálását
(kontrolling, monitoring, a korszerű SAP rendszer és moduljai bevezetése, VIR stb.). A
törekvések eredményeként 2009-re egyetemi és kari szinten egyaránt megszűntek a likviditási
gondok és tervezhetővé váltak a pénzügyi folyamatok. Az LB a látogatás során meggyőződött
arról, hogy az ELTE vezetése - a normatív finanszírozás keretei között - elkötelezett a jelenlegi
irány folytatásában.
A gazdálkodásban fontos szerepet játszanak a saját bevételek. Ezek főként pályázatokból
származnak (OTKA, NKTH, EU stb.). Itt némileg aggasztó a jelenlegi stagnáló/enyhén
4

5

És hét szolgáltató szervezeti egységből (könyvtár, levéltár, kollégium, szakkollégiumok, közoktatási
intézmények stb.).
Úgy tűnik, az egyetem túl sok stratégiával és tervvel rendelkezik: K+F+I, Fenntartható Fejlődés-,
Esélyegyenlőségi-. Vajon, hogyan harmonizálja ezeket?
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csökkenő tendencia, hiszen az adott körülmények között az Egyetem fejlesztésének kulcsát a
külső bevételek jelentik. Az ELTE rendelkezik Vagyongazdálkodási Tervvel, ennek
előirányzatával összhangban az elmúlt három év során három ingatlant értékesítettek, három
másikat pedig átvettek (tulajdon jog megszerzése) oly módon, hogy a „campus” közismert
szétszórtságán (hat domináns és több kisebb helyszín) némileg enyhítettek.
Az ELTE munkatársai publikációs teljesítménye kiváló, átlagosan 3db/fő/év (2009) (ugyan az
IF-ok (impact factor) és további scientometriai részletek az önértékelésből nem derülnek ki).
Kitűnőek a hallgatók versenyeredményei (ld. később). Figyelemre méltó az egyetemnek az
ismeretterjesztés terén játszott szerepe. Elégséges például a színvonalas Rubicon, a Sic itur ad
Astra, Fonst és a Korall című folyóiratokra, a mesterkurzusokra és a „Gólyavári esték”
előadássorozatra utalni. Ehhez adódnak a tehetséggondozási- és szakkollégiumi programok, a
fogyatékosakat segítő programok és egyebek.
A hallgatókkal való találkozók élmény számba mentek. Jól szemléltették, hogy a hallgatók
mennyire világosan látják az ELTE, a felsőoktatás és saját helyzetüket. Az LB meggyőződése,
hogy egy részről az egyetem vezetése, a kiemelkedő tudású vezető professzorok és más részről
a hallgatók közötti informális találkozók nagyban segíthetik az egyetem ügyeinek kezelését.
I.II.2. Minőségbiztosítás és –fejlesztés értékelése
Az ELTE az oktatás minőségét lényegesen átgondoltabban biztosítja, mint tíz évvel ezelőtt.
Rendelkezik Minőségfejlesztési Programmal és Szabályzattal, Minőségirányítási Bizottsággal,
Minőségbiztosítási Osztállyal. Számos kapcsolódó felmérést és elemzést végez (minőségfejlesztési jelentések, az oktatók véleményének felmérése, gólyafelmérés, ETR adatok elemzése, a képzési programok követése, az oktatói munka hallgatói véleményezése, pályakövető
vizsgálat, HKR stb.). Mindezek ellenére az oktatás magas színvonalát még mindig alapvetően a
hagyományos, informális módon, a tradíciókra építve, a sok minősített oktató hozzáértő, lelkes
munkájával és jól szervezett munkával biztosítja (ezt a SWOT elemzés is belátja). A karok LB
jelentései utóbbi megállapítás szellemében születtek, hangsúlyozva az ESG alapelvek
következetes bevezetésének szükségességét. Itt a következőkben kritikusabban fogalmazunk és
az előrelépés elősegítése érdekében azt értékeljük, hogy a tudatos minőségbiztosítás rendszere
működik-e.
A korszerű, tudatos minőségbiztosítás szemlélete az ELTE-n – sok más hazai egyetemhez
hasonlóan – napjainkban alakul ki. Az oktatók jelentős részében ma már tudatos a korszerű
minőségügy fogalma, az, hogy az oktatás elsődleges célja a végzett hallgatók választott pályára
való alkalmasságának a biztosítása. A korszerű minőségügy kibontakozását mutatja az a tény
is, hogy az egyetem egyre több területén alkalmazzák az elégedettség-becslést, bár ezek
eredményeit ma még kevés helyen használják fel a minőség tökéletesítésére.
Örvendetes az is, hogy az egyetem tudatos önértékelést végez. Sajnálattal kell azonban
megállapítani, hogy az ) ESG (European Standards and Guidelines) ajánlásra az intézmény
által benyújtott önértékelésben nincs hivatkozás. Ezen ajánlás csak az összeállítás felépítésében
mutatkozik meg, de tartalma több esetben pontatlanul jelenik meg. Teljes mértékben hiányzik
az intézményi önértékelésből az ajánlás 3. A hallgatók felmérése (assessment) fejezete. Mind az
intézményi, mind a kari önértékelésekben félreértik a 6. Információs rendszerek fejezet
tartalmát, ugyanis ebben a minőség folytonos tökéletesítését szolgáló információs rendszert
kellett volna bemutatni. A kari önértékelési anyagokban a 3. A hallgatók felmérése
(assessment) fejezetet szintén részben félreértik, mert ebben a fejezetben elsősorban az
osztályozás, felmérés és értékelés objektivitásáról, megbízhatóságáról kellett volna írni.
Örvendetes, hogy az egyetemen van Minőségbiztosítási Osztály (ld. korábban), bár ez
jelenleg elsősorban adminisztrációs tevékenységet végez, és nem tartozik közvetlenül a
rektorhoz. Az egyetemen és a karokon minőségirányítási/biztosítási bizottságok is működnek,
ezek tevékenysége a korszerű minőségbiztosítási tevékenységeknek csak egy részére terjed ki.
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Az egyetemen ma már megtalálható a korszerű minőségbiztosítás néhány eleme, azonban
valójában még nem hozták létre az egyetem minőségbiztosítási rendszerét. A tudatos
minőségbiztosítási szemlélet és rendszer hiányát mutatja sajnálatos módon az a tény is, hogy az
egyetem által kiadott Ténykönyvben a Minőségbiztosítási Osztály nevének az említésén kívül
egyetlen sor sem foglalkozik a minőségüggyel, magáról az Osztályról sincs egyetlen mondat
sem. Az anyagok és a helyszíni tapasztalatok alapján vélhetően nincs az egész egyetemre
érvényes, tudatosan kialakított és részletes célrendszer, amelyből egyértelműen következne az
intézményi tevékenységek összehangolt célja.
Alapvető kérdés az egyetem teljesítményének értelmezése és mérése. A közölt adatokból és
a helyszíni szemléből úgy tűnik, hogy az egyetem a teljesítménymutatók közül a publikációk
számát, „minőségét” (megjelenés helye stb.) és a TDK helyezések számát tartja elsősorban
értékmérőnek, a tartalom és a tényleges felhasználhatóságot, vagy a hasznosulást, mint
eredményt nem értékelik, elég hangsúlyosan. Az egyetem minőségi teljesítményét befolyásolja
az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztás és együttműködés. Úgy látjuk, hogy az
egyetem kari és tanszéki felépítése még nem tükrözi kellően a tényleges képzési célokhoz
szükséges hatékony erőforrás-elosztást és hatékony együttműködést.
Az ELTE a kutatás minőségét hagyományaira építve, a lelkiismeretes, intelligens, kiváló
kutatók magas színvonalú munkájával és a jól szervezett tevékenységekkel biztosítja.
Sajnálatos módon a korszerű kutatás-minőségmenedzsment módszerek alkalmazása még nem
terjedt el.
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I.III. Ajánlások az intézmény számára
I.III.1. Szervezeti és működési javaslatok
Előzmények:
Tíz éve a MAB ELTE akkreditációs jelentésében többek között azt állt, hogy „Az ELTE
színvonala ma még kiváló és az egyetem akkreditálható. Ugyanakkor a megfigyelt trendek
súlyos problémákat vetnek fel. …. Elkerülhetetlen egy átfogó stratégiai és ahhoz
kapcsolódó intézkedési terv elkészítése, amely egyértelműen definiálja a minimális állami
szerepvállalás mértékét is. Az Egyetem egyedül aligha tud a felhalmozott gondokkal
megbirkózni (és az ELTE „sorsa” általánosabb oktatáspolitikai kérdéseket is felvet).
Fordítva, az állam aligha vállal szerepet, ha csak valamely átfogó, „éles” terv nem
határozza meg a lehetőségeket, a kockázatokat, a felelősöket és a szerepvállalások
mértékét….. A MAB Plénuma a …. problémák elhárítására stratégiai terv kidolgozását
tartja szükségesnek. A stratégiai tervet az intézmény egy éven belül mutassa be az
Akkreditációs Bizottságnak”.6
A mai ELTE a tíz évvel ezelőttinél lényegesen bonyolultabb intézmény, szembesül számos
korábbi gond mellett az átalakulás új kihívásaival is. A mai ELTE – több hazai egyetemhez
hasonlóan – számos korlát (a több ciklusú képzés bevezetése, a finanszírozás gondjai, a
felsőoktatási törvény következményei, a kari autonómia helyes érvényesítésének mértéke, a
„campus” örökzöld kérdése stb.) keretei között kénytelen hajóját navigálni. Összességében úgy
tűnik, a trend pozitív: több területen kis lépésekben megkezdődött a meglévő problémák
felszámolása. Remélhető, hogy az átalakulás hosszabb távon az intézmény érdemi
megújulásához vezet. A továbblépés és a kitörés sürgető feltétele azonban továbbra is a
stratégiai gondolkozásmód intézményesítése. Ennek fontosságát az elvégzett SWOT elemzés is
élesen aláhúzza, hiszen az abban összefoglaltak valóban meghatározói az ELTE hosszabb távú
jövőjének. Ebben lehetőséget és fenyegetettséget jelent, hogy az ELTE a kutatóegyetemi voltát
– amihez most a kezdeti finanszírozással belépőt kapott – hogyan tudja fenntartani. Ehhez
átgondolt állami támogatásra van szükség – ennek eléréséhez pedig az érintett vezető hazai
egyetemek összefogására, hiszen azok mindegyike sok hasonló problémával küzd. Ezek
megoldásában, az oktatási kormányzat irányában az ELTE kezdeményező szerepet játszhat.
További javaslatok:
1. Az organogrammal kapcsolatban mondottak felvetik az irányítási rendszer
felülvizsgálatának szükségességét és a szervezeti reform megfontolását. Ennek keretében
célszerű megvizsgálni, hol kívánatosak tanszéki, intézeti, kari és egyetemi szintű
változtatások (ld. II.2-t is), figyelembe véve oktatási, elhelyezkedési és racionalizálási
kérdéseket, oly módon, hogy legalább a karok rendelkezzenek saját „campus”-sal, azaz
lehetőség szerint egy helyen nyerjenek elhelyezést.
2. A két éves Pedagogikum Központ (PK) működésének felülvizsgálata mára időszerűvé vált.
Az LB azt tapasztalta, hogy az érintett három kar (BGGyK, PPK és TÓK) autonómiájának
esetenkénti csökkenését az oktatók számára nem mindenben pótolják a ma még nem teljesen
feltárt együttműködési előnyök. A PK pl. a BGGyK számára többnyire a mesterképzésben és
a Gyógypedagógiai Doktori Program kialakításában ígér számottevő előnyöket, a hátrányok
abból fakadnak, hogy a PK rövid, kétéves működésének tapasztalatai feldolgozatlanok, s
különböző megítélései a konszenzust nem támogatják (azaz a beilleszkedés nem mentes
feszültségektől).
3. Az oktatás átfogó felülvizsgálatát indokoló tényezők: a kiadott oklevelek csökkenő száma,
az alapképzés teljesítésének elhúzódása és a doktori iskolákban fokozatot szerzettek gyakran
A MAB ELTE-ről szóló „Akkreditációs jelentés” (2000), ami az egyetem jelenlegi vezetői számára ismeretlen
volt.
6
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alacsony aránya (ez a megállapítás nem érvényes pl. a matematikára és a természettudomány
területéhez tartozó iskolákra).
Specifikus kérdést jelent a BTK, ahol több, a szlavisztika szakterület bizonyos szakjai nem
teljesítik maradéktalanul az akkreditációs feltételeket. A MAB a 2008-as mesterszak indítási
kérelmeket csak azzal a kitétellel támogatta, hogy az intézmény 4 év múlva a folyó képzés
feltételeinek bemutatásával kezdeményezze az újraértékelést. Az ELTE vezetése fontolja
meg, hogy a többnyire a múltjukból élő kis szakok további fenntartását szorgalmazza-e,
hiszen a 2012-ben esedékes program akkreditáció során csak a maradéktalanul megfelelő
szakok kaphatnak további akkreditációt. Itt jegyezzük meg, hogy a pszichológia mesterszak
indítását azzal támogatta a MAB, hogy egy képzési ciklus befejeztével a képzés feltételeinek
újraértékelését írta elő.
4. Mindezeket a kérdéseket célszerű a bolognai rendszerű képzés felülvizsgálata során
áttekinteni, ami rendkívül időszerű és egybeesik az egyetem vezetésének szándékával. Első
lépésként feltérképezési terv javaslunk. A folyamatban kiemelt helyet kellkapjon a kétciklusú
tanárképzés jelenlegi rendszere, ami az ELTE-n túlnyúló országos probléma.
5. Tíz évvel ezelőtt az oktatói korfa igen kedvezőtlen képet mutatott. Mára – a közölt adatok
elemzése szerint – egyetemi szinten a vezetői utánpótlás biztosítottnak látszik. Karonként és
ezen belül bizonyos tanszékenként a helyzet azonban nem ennyire kedvező. Így gyakori
példa, hogy bár egy vagy több egyetemi tanár is tartozik az adott tanszékhez, a tanszékvezető
egyetemi docens (például az IK-n). Az ELTE által az LB rendelkezésére bocsátott oktatói,
illetve kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak adatainak elemzése alapján kitűnik,
hogy pl. az ÁJK két tanszéken, a Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási, illetve a
Polgári eljárásjogi tanszékeken a docens vezetőn kívül jelenleg nincs, csak adjunktus. Az
IK-n a docensek és tanársegédek aránya igen magas, az adjunktusoké pedig alacsony. A
PPK-n nagy az aránytalanság: két intézet sűríti a professzorok és docensek 80 - 90 %-át, és
ily módon a két másik intézetben nem megfelelő a minősített oktatók aránya. A TáTK-t
arányos megoszlás jellemzi, azonban három tanszéken mégsem látható a potenciális vezető
utód. Az öt intézetből álló TTK-n egy intézetben nem látszik biztosítottnak a vezetői
utánpótlás. A BGGyK-on kevés minősített munkatárs van a megfelelő utánpótlás
biztosításához (van két olyan tanszék, ahol a vezető adjunktus). Hasonló a helyzet a kedvező
korösszetételű TÓK-on. Mindezek alapján javasolunk a jelenleginél tudatosabb és
előrelátóbb humán erőforrás politikát. Ennek egyik fontos eleme lehet - sok fejlett nyugati
egyetem példájára - az oktatók és kutatók részére a teljesítmény indikátorok bevezetése.
6. Az oktatás területén expanziós lehetőségként tervezett külföldi hallgatói létszám növelése jó
gondolat, de a fontos részleteket még ki kell dolgozni.
7. Szintén a következő évek feladata diplomás pályakövetési rendszer kidolgozása és
működtetése, ami visszajelzést biztosít a munkaerőpiac és a társadalom igényeiről, és a
képzés szükséges tartalmi módosításairól.
8. Az egyetem gazdag és korszerű könyvtárát illetően meg kell oldani azt a komoly gondot,
hogy az állomány jelentős része nincsen elektronikusan nyilvántartásba véve, azaz nem
kereshető és csak komoly nehézségek árán hozzáférhető.
9. Az ELTE a közismerten erős alapkutatási tevékenysége mellett növekvő hangsúlyt fektet a
K+F+I egészére (lásd korábban is), amit a tudományos rektor helyettes irányít. Ezt nemcsak
a reálisan tálalt önértékelés, hanem a látogatás alatti beszélgetések, az ipari kapcsolatok és
szabadalmak gyarapodása és az első spin-off cég megjelenése is megerősített. Úgy látjuk,
hogy az első jó példákat követve, az erősödő verseny ellenére az ELTE lehetőségei
különösen jók és a jövőben agresszívabb K+F+I stratégiát követhet, többek között a
bevételek növelése érdekében is. A TTK és az IK játszhatja a vezető szerepet, ami a karközi
együttműködés sok tartalékával tovább erősíthető.
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I.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
1. Az intézmény magas színvonalú tevékenységei minőségének további tökéletesítését
jelentősen segítené a korszerű minőségbiztosítási elvek, módszerek és rendszerek tudatos
alkalmazása. Az egyetem minőségbiztosítási rendszerének továbbfejlesztése során célszerű
az ESG ajánlásból és a megtett első egyetemi lépésekből kiindulni. Az egyetem kultúrájából
és értékrendjéből következő küldetésnyilatkozata, jövőképe, politikája és stratégiája megfogalmazása alapján meg kell határozni azokat a minőségcélokat, amelyeket a minőségbiztosítási rendszer keretében valósít meg. A rendszer működtetése érdekében létre kell hozni
a minőségbiztosítási tevékenységeket végrehajtó szervezetet. A minőségügyi tevékenységeknek meg kell(ene) jelenniük az egyetem költségvetésében is (ESG 1. fejezet).
Megjegyezzük, hogy míg a minőségbiztosítási szervezet ma még nem alakult ki, ugyanakkor
a belső ellenőrzés rendszere közvetlenül a rektor irányítása alá tartozó önálló szervezet.
Meggondolandó a minőségbiztosítási rendszer és a belső kontroll rendszer egy egységként
történő működtetése.
2. A képzések minőségbiztosításának alapja a képzési folyamatok pontos leírása és
szabályozása(ESG 2. fejezet). Hangsúlyozzuk, hogy mivel az egyes szakok (szakcsoportok)
érdekeltjei eltérőek, ezért a képzés minőségét szakonként (szakcsoportonként) célszerű
szabályozni, ezek összehangolása pedig karonként történjen.
3. Mivel az egyetem a pedagógusképzésben is fontos szerepet tölt be, ezért különös hangsúllyal
biztosítania kell, hogy a hallgatói ismeretek felmérésének (zárthelyi, teszt, vizsga stb.) a
követelményrendszere világos, egyértelmű és széles körben ismert, a felmérés minden
esetben szakszerű, objektív és igazságos legyen (ESG 3. fejezet).
4. Annak érdekében, hogy az egyetem oktatógárdájának általában magas színvonala hosszú
távon is biztosítható legyen, hogy minden oktató alkalmas legyen az adott tárgy oktatására, a
karrier-életút mellett tervezni kell a vezető oktató utánpótlást is (ESG 4. fejezet).
5. Az intézmény erőforrások biztosításával és különböző támogató tevékenységekkel segítse a
hallgatók tanulását (ESG 5. fejezet).
6. Az egyetemnek olyan minőségbiztosítási információs rendszert kell kiépíteni, amely a
képzési folyamat minőségének a folytonos tökéletesítése érdekében összegyűjti és elemzi a
minőség javításához szükséges információkat és ha szükséges, akkor ezen ismeretek
birtokában felhívja a figyelmet a képzési folyamatba történő beavatkozás szükségességére
(ESG 6. fejezet).
7. Fontos, hogy a közvélemény tájékoztatása érdekében az egyetem olyan információs
rendszert működtet – ezt folytassa is –,amely a képzések iránt érdeklődőknek megadja a
képzési folyamatokra vonatkozó összes fontosabb információt és a költségvetési pénzek iránt
érdeklődőket pedig tájékoztatja azok felhasználásáról (ESG 7. fejezet).
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II. Az ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR akkreditációs értékelése
II.I. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

ELTE

Állam- és Jogtudományi Kar

A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 elvárásai alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁLLAM- ÉS
JOGTUDOMÁNYI KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, az alapképzés7, a mesterszintű képzés8 és a doktori képzés9 szintjén,
valamint szakirányú továbbképzésben (14 szakon) szervez oktatást.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel; különböző oktatási formákban a kar 106 „főállású”
oktatója vesz részt, köztük 23 egyetemi tanár és 28 egyetemi docens. A minősített oktatók
aránya 62 %, ez az összetétel, illetve arány – a hazai összehasonlításban – kiemelkedően
jó. Rendelkezik továbbá megfelelő infrastruktúrával és adminisztrációval. Az
önértékelésben leírtak valóságtartalmáról (különösképpen a könyvtárról, a számítógépes
hálózatról, a tantermek állapotáról) a látogató bizottság meggyőződött.
o A kar – a jogászképzés sajátosságaiból adódóan lehetőségeihez képest megfelelően –
magába integrálja a különböző képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem más
képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedő szervezeti
egységeit. A kevés lehetőségek egyike, a karon folyó másik képzés, a politológia /politikatudomány tekintetében adódott, és a Társadalomtudományi Karral együttműködésben folyó
mesterképzésben meg is valósul. Ez alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában messze meghaladja a minimumként elvárt 200 főt. (9207 fő)
o A kar állományában lévő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma 2009-ben:
106 fő. (A minimálisan elvárt létszám: 40 fő).

7
8
9

igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, politológia
politikatudományi, valamint egységes, osztatlan jogász mesterszak
állam- és jogtudományok; politikai tudományok tudományágakban
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II.II. Működés- és minőségértékelés
II.II.1. A szervezeti- és működési minőségértékelés
Az LB a látogatás alatt meggyőződött arról, hogy a kari önértékelés helytálló, reálisan tárja fel
az intézmény szervezetét, vezetési rendszerét, az akkreditációs feltételek teljesülését. A magyar
jogi karok esetében – a hazai jogászképzés sajátosságaira tekintettel is – egy kar
működőképességének és a színvonalas jogászképzésnek a biztosítéka az, ha az állam és
jogtudományon belül kialakult és művelt valamennyi szakterületnek magasan minősített oktató
által vezetett önálló oktatási szervezeti egysége van, amely megfelelő infrastruktúrával, a
kutatómunkához is szükséges feltételekkel, valamint reményt keltő utánpótlással rendelkezik. Ez –
a szakterületekhez viszonyítva – legalább 15 önálló oktatási-kutatási szervezeti egységet jelent. Az
ELTE ÁJK esetében ez a szám még magasabb (20 feletti), mivel néhány kisebb – más
egyetemeken nem önálló szakterület (például jogszociológia, agrárjog stb.) – is önálló szervezeti
egységgel rendelkezik.
A kar vezetése dékánból és három dékán-helyettesből áll, munkájukat a Dékáni Titkárság, a
Tanulmányi Hivatal, a Felvételi és Pályakövető Iroda, a Nemzetközi Osztály, a Tudományszervezési Csoport, valamint a Gazdasági Osztály vezeti. Meg kell jegyezni, hogy a felsorolt
szervezeti egységek többsége egy ügyintézőből és egy ügyviteli dolgozóból áll. Az elnevezésüktől
vagy a jogi státuszuktól függetlenül a karon reálisan jelentkező szervezési feladatokat oldanak
meg. A kar kollektív vezető testületei a Kari Tanács és a Kari Vezetői Értekezlet. A kar dékánja
szerint a tantervi reformok előkészítésében fontos szerepet vállalt a Tanszékvezetői Értekezlet is.
A kar határozott és a különböző megnyilvánulásaiban hangsúlyozott küldetéstudattal
rendelkezik, amely egyfelől a jogászképzés közel négy évszázados hagyományaiból, másfelől a
hazai jogász- és politológus képzésben betöltött vezető szerepéből táplálkozik.
Az önértékelés reálisan tárja fel a kar helyzetét, a látogatás során a leírtak valóságtartalmáról
az LB meggyőződött. A kar minden szinten folytat képzést, de létszámát, keresettségét és színvonalát tekintve is az osztatlan jogászképzés a meghatározó, ahol a kar a tradícióinak megfelelően
törekszik a minőség biztosítására és fejlesztésére. A kar vezetése, a tanszékvezetők és a doktori
iskolák vezetői elkötelezettek a minőségi képzés mellett. A jogászképzés jól szervezett, a minőség
biztosítása az oktatókkal szemben támasztott magas követelményekben is megjelenik.
II.II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
Az ESG alapján javasolt 2.1. – 2.7 pontokban felsorolt értékelési szempontokat az LB úgy
érvényesítette, hogy az akkreditációs önértékelésben leírtakat összevetette a látogatás során
szerzett tapasztalatokkal, amelyeket az LB a kari vezetőkkel, a kari szervezeti egység vezetőkkel,
valamint a hallgatókkal, illetve a PhD hallgatókkal folytatott beszélgetések valamint az épület és
egyes szervezeti egységek bejárása során szerzett.
Nem ismételjük meg a kari akkreditációs önértékelésben foglaltakat, mivel azok az útmutatót
követve valamennyi kérdésre kimerítő és hiteles választ adnak. Ezért az értékelés csak azokra a
kérdésekre tér ki, ahol az LB, s így a MAB vélemény eltér az önértékelésben foglaltaktól, vagy
bővebb magyarázatot kértek, valamint – az önértékelésben nem szereplő – megállapítás született.
1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kar minőségpolitikája alkalmasnak látszik arra, hogy a jogászképzés magas színvonalát a
tömegképzés keretei között is fenntartsa. Ennek egyik legfőbb biztosítéka az oktatókkal szemben
támasztott magas követelmények, az utánpótlást biztosító doktori iskolák magas színvonala és a
nem „főfoglalkozású” oktatók kiválasztásában megmutatkozó igényesség. Külön kiemelendő a
doktori iskolák vezetőinek, valamint a tanszékvezetőknek az elkötelezettsége a minőség meg9/63
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őrzése és fejlesztése mellett. Fontos kiemelni, hogy a minőség biztosítása nem az üres
formalitásokban, hanem a tartalomban nyilvánul meg, így
- a karon magas a minősített oktatók aránya (62 %), (akik között viszont meglehetősen kevés
az MTA doktora)
- a tanszékvezetők egyetemi tanárok vagy habilitált egyetemi docensek,
- a kar színvonalas tankönyveket és tudományos műhelymunkákat ad ki,
- magas színvonalú – feltétel nélkül akkreditált − doktori képzést folytat.
A karon 2005 óta működik intézményesített minőségbiztosítás. Ennek elsőszámú letéteményese a
Minőségfejlesztési Bizottság, elnöke a dékán. A minőségbiztosítással több más testület is
foglalkozik. A minőségpolitikában fontos szerepet játszik az oktatási dékán-helyettes által vezetett
Tantervi Bizottság is, amely a képesítési követelményrendszer keretei között tantervi reformot
dolgozott ki. Az oktatókkal szemben támasztott minőségi követelmények letéteményese a Kari
Doktori Tanács és a Kari Habilitációs Bizottság, az előbbi a PhD fokozatok, az utóbbi a habilitáció
szakmai-tudományos színvonala felett őrködik. Szorosan kapcsolódik a minőségbiztosításhoz az
oktató munka hallgatói véleményezése is.
A kar struktúrájából adódóan az oktatással és a kutatással kapcsolatos minőségbiztosítási
felelősséget döntően a tanszékek viselik. Az egyetemi minőségpolitikát, valamint a kari szintű
minőségbiztosítással/fejlesztéssel foglalkozó testületek útmutatásait a tanszék-vezetők ültetik át az
oktató és kutatómunka napi gyakorlatába.
2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés
A képzési programok középpontjában a jogászképzés áll, amely közel négy évszázados
hagyományra tekint vissza. A jogászképzés szerkezete a rendszerváltozás óta többször is módosult
és jelenleg is folyik a program revíziója. A szak sajátosságából adódóan idegen nyelvű
jogászképzés nem folyik a karon, a jogrendszer erőteljes nemzeti kötődése talán ezt még az
Európai Unióhoz történt csatlakozás utáni jelenlegi időszakban nem indokolja. Fontosnak tartjuk
ugyanakkor a német és francia nyelvű részképzést, valamint az Erasmus program keretén belül
idegen nyelven meghirdetett tantárgyakat. A kar tervei között szerepel egy újabb, angol nyelvű
posztgraduális képzés (LLM-képzés) beindítása is. Ez utóbbira a III.2. pontban még visszatérünk.
Az idegen nyelvű részképzések sikere érdekében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a jogi
szaknyelvi képzésre, amelynek a színvonalával a hallgatók nem elégedettek (ld. az 5. pontnál).
Nem minden hallgatónak adatik meg ugyanis az a lehetőség, hogy a jogi szaknyelvet külföldön
sajátítsa el.
A minőségfejlesztés szempontjából fontos az a 2008-ban megkezdett tantervi reform, amely a kari
önértékelés szerint „a jogi szakmai törzstárgyak pozícióját” kívánja megerősíteni olymódon, hogy
„fokozott szerepet kapjanak a szemináriumi gyakorlatok, amelyek alkalmasak egyfelől az elméleti
ismeretek elmélyítésére, másrészt azoknak a jogesetmegoldás keretében történő gyakorlatorientált
kiegészítésére.” A reform előkészítésében fontos szerepet vállalt a minőségfejlesztésért is felelős
Tantervi Bizottság, valamint a Tanszékvezetői Értekezlet. A helyszíni tájékozódás során közölt
adat szerint a kötelező szemináriumok, illetve gyakorlatok száma a tíz féléves osztatlan
jogászképzésben meghaladja a harmincat. Ez – ismereteink szerint – lényegen több mint más jogi
karokon, ugyanakkor a kar magas hallgató létszámára tekintettel (a 2009. évi létszámadatok szerint
az osztatlan nappali képzésre 450 hallgatót vettek fel) rendkívüli feladatokat ró a karra, mivel
évfolyamonként legalább 20-22 tanulócsoportot kell szervezniük.
A jogászképzés másik sajátossága – a már említett nyelvi-, nemzeti kötődés mellett – a képzés
osztatlansága. Egy olyan képzési szerkezetben, ahol túlnyomó többségben vannak az osztott,
bolognai-rendszerű szakok (alapképzés + mesterképzés), az osztatlan képzés hátrányos is lehet az
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intézmény számára, így például kevés mobilitást (átjárási lehetőséget) biztosít a hallgatók számára,
nem ösztönöz a rugalmas szerkezet-átalakításra, a tananyag strukturálására, nem ad alkalmat a
képzés hagyományos kettősségének, úgymint államtudományi ismeretek/jogtudományi ismeretek
kibontakoztatására. Ezeket a hátrányokat a kar a már említett tantervi reformokkal próbálja
enyhíteni. A hallgatókkal folytatott beszélgetésből az derült ki, hogy a joghallgatók az osztatlan
képzést nem tartják hátrányosnak.
A kar mindazonáltal tapasztalatokat szerezhet az osztott rendszerű képzések terén is, mivel három
szakon alapképzést, egy szakon belül pedig mesterképzést folytat (ld. a II.I. pont lábjegyzeteit).
Konkrét problémák, elsősorban a létszámot illetően, a Társadalomtudományi Karral
együttműködésben folytatott politikatudományi mesterképzést érintően merültek fel.
3. A hallgatói teljesítmények értékelése.
A kari önértékelés röviden, alig egy oldal terjedelemben foglalkozik a kérdéssel, megemlítve a
kari szabályzatokat, vizsgáztatási rendszert, a követelmények nyilvánosságra hozatalát, illetve a
hallgatói véleményezést. A hallgatókkal folytatott beszélgetések során nem hangzottak el a
teljesítmények értékelésével kapcsolatos lényeges kifogások.
4. Az oktatói minőség biztosítása
Az ELTE ÁJK mint a hazai jogászképzés zászlóshajója gondosan ügyel a megfelelő oktatói
minőség biztosítására. A 10 évvel korábbi értékeléshez képest, amikor főleg az utánpótlással
kapcsolatban fogalmazott meg a MAB kritikai észrevételeket, a 2010. évi akkreditáció során
lényegesen kiegyensúlyozottabb helyzetet találtunk.
Tíz év alatt generációváltás történt a karon: a professzori kar korábbi meghatározó személyiségei ma már mint emeritusok vesznek részt az oktatásban, a jelenlegi oktatói állomány derékhada
középkorú egyetemi tanárokból, illetve habilitált docensekből áll. A „főállású” oktatók száma a
2000. évi akkreditációhoz képest nem növekedett, a minősítettek aránya kismértékben emelkedett
(58%-ról 62%-ra). A vezető oktatók − életkoruknál fogva is − nyitottabbak a változásokra,
támogatják a reformokat és a modern oktatástechnika alkalmazását. Tíz évvel ezelőtt a kar még
minőségbiztosítási szabályzattal sem rendelkezett(!), azóta lényeges előrelépés történt a minőség
fejlesztése terén (ld. a II.II.2.1. pontot).
Az oktatói minőség biztosításában − az utánpótlást illetően − fontos szerepe van a karon
működő doktori iskoláknak. A jogtudományi és a politikatudományi doktori iskola nappali
tagozatos doktorandusz hallgatói a két szak oktató gárdája potenciális utánpótlásának tekinthetők.
A jogtudományi és a politikatudományi alapkutatásban a kar oktatói országosan is kiemelkedő
szerepet játszanak. A szakmai műhelymunkát olyan új sorozat jelzi, mint a tudományos dékánhelyettes által szerkesztett ELTE Jogi Kari Tankönyvek.
5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kari akkreditációs önértékelésben részletesen felsorolt hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokról a
hallgatóság véleményét megkérdezve, a kettő egybevetése alapján a következő megállapításokat
tesszük:
- A hallgatóság véleménye szerint a karon magas szintű oktatás folyik, de az a tömegképzés keretei
között valósul meg. Kevés az egyénekre szabott feladat, a hallgatói műhelymunka lehetősége.
- A tananyaggal való ellátottságot általában megfelelőnek tartják, de vannak elavult tananyagok,
illetve nagyon terjedelmes tankönyvek. Terjedőben van az elektronikus tananyagok használata,
az e-learning egyre nagyobb szerephez jut, de nem szorítja ki a jó tankönyveket (a hangsúlynak
természetesen a minőségen kell lennie).
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- A hallgatóság továbbra is igényli a szóbeli vizsgáztatást, ami a nagy hallgatói létszám miatt
esetenként nehezen oldható meg.
- Kritikai megjegyzések hangzottak el a hallgatóság részéről az idegen nyelvi képzéssel
kapcsolatban is, elsősorban a jogi szaknyelvi képzést illetően.
6. Belső információs rendszer
A karon 354 telepített számítógép van, ezen felül csaknem teljesen le van fedve WiFi hálózattal.
Ebből a hallgatók számára 165 gép áll rendelkezésre. A legfontosabb információs források: a kari
vezetés által a tanszékek, oktatók és alkalmazottak felé továbbított hírlevelek, a kari honlap, a
hallgatók számára pedig az ETR adatbázis. A hálózati szolgáltatások kialakításakor a legfontosabb
szempont az információ áramlásának a biztosítása volt, „természetesen szem előtt tartva a
maximális biztonságot”.
A hallgatók saját belső információs hálózatot is működtetnek.
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari nyilvánosság két akut kérdése az oktatókról készített hallgatói véleményezés nyilvánosságra hozatala, illetve a vizsgaeredmények közlése. A karon kialakított gyakorlat megfelel a jogi
szabályozásnak, a személyiségi jogok védelmének, illetve az ombudsman ajánlásainak.
II.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
A kari kutatómunka szervezeti keretét a tanszékek adják, a kutatómunkát a tudományos dékánhelyettes és a Tudományszervezési Csoport koordinálja. A kutatásszervezés céljából hozták létre
2008-ban a Kuncz Ödön Jogi Tudásközpontot, amely elsősorban a piaci szereplőkkel való
partnerségben, gyakorlat-orientált innovatív tudástartam létrehozására és kutatásszervező
tevékenységre jött létre.
Helytálló az akkreditációs önértékelés azon megállapítása, miszerint az ÁJK infrastrukturális
feltételei nemzetközi összehasonlításban az állami finanszírozás elégtelensége miatt kedvezőtlenek,
hazai viszonylatban azonban jónak tekinthetők.
Az állam- és jogtudomány sajátosságaiból adódóan a karon folyó kutatási és alkotó
tevékenység elsősorban szakmai-tudományos publikációkban ölt testet. E tevékenység eredményei
közé sorolandó a kar által kiadott magyar nyelvű Acta és a Jogi tanulmányok, az idegen nyelvű
Annales, valamint a jelentős tudományos értékeket is felmutató ELTE Jogi Kari Tankönyvek
sorozat. A kar oktatóinak számos monográfiája, illetve tanulmánya jelenik meg idegen nyelven
neves kiadóknál, valamint rangos nemzetközi szakfolyóiratokban. Ezeknek a felsorolását, valamint
a kari oktatók hivatkozási indexét a kar évente közzéteszi.
Kevésbé használja ki a kar a kiemelkedően jó adottságait a hazai és nemzetközi kutatási projektek
elnyeréséhez. A közölt adatok szerint a karon folyó kutatások többségét az OTKA támogatja,
átlagosan 5-10 millió forinttal. A karon jelenleg három nagyobb volumenű kutatás folyik, ezek
közül kettőt az EU, egyet a Trust for Central and Eastern Europe finanszíroz, ami a MAB
megítélése szerint elmarad a kar lehetőségeitől, ezért fejlesztendő.

II.III. Ajánlások a kar számára
II.III.1. Szervezeti és működési javaslatok
Tömegképzés: A karon a több száz fős létszámok miatt (2009-ben 450 fős első évfolyam indult)
tömegképzés folyik, ami európai más nagy, illetve egyetemi városaiban is a jogászképzés
velejárója. A tömegképzés hátrányait az oktatók és a hallgatók egyaránt érzik. A kar nagy
erőfeszítések árán tudja a jogászképzés hagyományosan magas színvonalát fenntartani. Eközben
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van néhány olyan jogi kar az országban, amely – a felvételi rendszer sajátosságai miatt − egyre
kevesebb hallgatót tud felvenni. Nem vitatva a hallgatók választási szabadságát, valamint a karok
közötti színvonalbeli különbséget, veszélyesnek tartjuk a főváros/vidék olló két szárának ilyen
mértékű szétnyílását. A jövőben a felvételi helyek átgondoltabb elosztására lenne szükség.
LLM képzés. A kar angol nyelvű LLM (mesterképzés) megindítását tervezi. Ehhez először
tisztázni kell az LLM képzés helyét a felsőoktatási képzési rendszerben, viszonyát az osztatlan
jogászképzéshez, illetve a szakirányú továbbképzésekhez.
Tankönyv. A jogászképzés minősége szempontjából továbbra is meghatározó jelentőségűek az
írott tankönyvek. Létüket az illegális másolásnál is jobban veszélyeztetik az internetre feltett
„különböző eredetű”, oktatók által nem jegyzett tananyagok, amelyek elsősorban a vizsgákra való
felkészülést segítik elő. Súlyos hiba volt a tankönyv támogatási rendszer megszüntetése.
Örvendetes, hogy az ELTE ÁJK hallgatósága továbbra is fontosnak tartja a színvonalas, korszerű,
elfogadható terjedelmű tankönyveket, ezért a karnak a jövőben is ösztönöznie kell oktatóit a magas
színvonalú tankönyvek megírására. Mellettük szükség van az oktatók által jegyzett, színvonalas
elektronikus oktatási anyagokra is (pl. jogesetgyűjtemények).
II.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
A II.II.2.1. pontban értékelt minőségpolitika alkalmasnak látszik arra, hogy a jogászképzés magas
színvonalát a tömegképzés keretei között is fenntartsa.
Célszerű az ESG alapelvek felhasználásával ennek a magas színvonalú képzésnek a minőségét
tudatos minőségbiztosítással tökéletesíteni.
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III. Az ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR akkreditációs értékelése
III.I. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

ELTE

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 elvárásai alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem BÁRCZI GUSZTÁV
GYÓGYPEDAGÓGIAI KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alap-, mester- és doktori képzésben, valamint felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben szervez oktatást.
o Integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó szakjait. A kar alaptevékenységéből
adódóan nincs kitüntetett szerepe az ELTE más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek oktatásában.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 398 fő.
o A kar állományába kerülő, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók létszáma 2009ben: 67 fő.

III.II. Működés- és minőségértékelés
III. II.1. A szervezeti és a működési minőségértékelés
Az ELTE részévé 2000-ben vált kar – a jogelőd Főiskolával – több mint százéves múltú.
Szervezetileg, gazdaságilag racionalizáción ment keresztül, amely számos ponton a szakmai
struktúrát is módosította. A kar felelőse maradt a gyógypedagógiai felsőoktatásnak, s
kutatásokra, fejlesztésekre alapozottan unikális képzőhelye valamennyi klasszikus
fogyatékossági terület szakembereinek. A Pedagogikum (PK) karainak egyikévé vált, s
hagyományos strukturáltsága, irányítása és működése átalakult. A Pedagogikumba utalt, s nem
a kar által ellátott – gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési, oktatásszervezési, tanulmányi és
humánpolitikai – feladatköröket az SzMSz szabályozza. A kari autonómia csökkenését a kar
oktatói számára nem mindenben pótolják az együttműködési előnyök: az egyetem intézményi
elképzelésével való kari munkatársi azonosulás kiterjesztése a közeljövő feladatát képezi.
A képzőhely jellemzője, hogy intézményi belső kapcsolatrendszere – szabályozottan – a
Pedagogikumon túlra is kiterjed. A Pedagogikum a kar számára többnyire a mesterképzésben
és a Gyógypedagógiai Doktori Program kialakításában ígér számottevő előnyöket, a hátrányok
abból fakadnak, hogy a Pedagogikum rövid, kétéves működésének tapasztalatai
feldolgozatlanok, s különböző megítélései a konszenzust nem támogatják.
Az intézmény vezetése hagyományosan jó, érdekeiket érvelve képviselő, vezetői testületei
áttekinthetően működnek, a döntési és ellenőrzési jogkörök tisztázottak. A kari bizottságok a
testületi munkától elvárható normák alapján tevékenykednek, jellemző a testületek bevonása a
kari döntésekbe. A kar önértékelése világos, az előnyök és hátrányok fókuszálására törekvő,
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funkcionális. Megállapításait a látogatás karon belül és kívül szerzett tapasztalatai megerősítik.
A kar és a Pedagogikum összhangjának hiányosságai arra utalnak, hogy szükség mutatkozik a
konszenzust megteremtő lehetőségek feltárására.
A kar képzési kínálata profiljának megfelelően teljes: erősségei voltak a főiskolai szintű és
a felsőfokú szakképzettséget adó képzések, most már dominálnak az alapfokozaton kiadott
diplomák. A mesterképzés beindulásával (2009) az eddigi arányok módosulása várható.
Az oktatói létszám állandósága és az emelkedő hallgatói létszám feszültséget teremt. A kar
számára különösen fontos specialisták oktatásba való bevonási lehetőségei szűkülnek. A
képzési kínálat bővülését támogatják a kari erősségek (kompetens szakemberek, kivételes
társadalmi presztízs, nemzetközileg is elismert kutatási eredmények, fejlesztés, megfelelő
oktatási formák, gyakorlati képzés, szinten tartott infrastruktúra), s új lehetőségeket ígérhet a karon belüli és a karok közti - oktatásszervezés hatékonyabbá alakítása. Az oktatói túlterhelés
magas, s ez a képzés kari gazdagságára, az oktatói önképzés kiegyenlített színvonalára, a
kutatásra és az innovációs tevékenységre nézve hátrányossá válhat.
A kar főállású oktatóinak tudományos kutatásaira, fejlesztéseire és publikációira a szakmai
profilt általában is meghatározó multidiszciplinaritás a jellemző. A tudományos kutatás
feltételrendszere szegényes, de némely helyszínen stabil, illetve - pályázatok révén gazdagodó. A kutatóműhelyek listája is gyarapodik, közülük kiemelkedik az alap- és
alkalmazott kutatásokat végző Illyés Sándor Kutatólaboratórium. A fejlődésben komoly
segítség a Pedagogikum karon kívüli intézeteivel való együttműködés. A hallgatók
tudományos munkába való bevonására a korábbihoz képest több lehetőség nyílik. A karközi
együttműködéssel megvalósuló doktori program oktatóinak kutatásra való felkészítése
szervezett keretek között valósul meg.
A kar – miként a Pedagogikum – minőségbiztosítási rendszere átfogó, s a képzési
programot szolgálja, s koherens része az ELTE Minőségfejlesztési Programjának. Szerkezete
átlátható, folyamatai nyomon követhetőek, s a nyilvánosság számára elérhető. A program kari
felügyelete, felülvizsgálata a Kari Tanács és több bizottság feladata, az önértékelést és a
módosítást a Dékáni Tanács előterjesztése alapján a Kari Tanács végzi. A minőségpolitika
része a hallgatói elégedettség mérése, a pályakövetés, a szakmai szervezetek visszajelzései.
A kifutó főiskolai és egyetemi képzésről az új típusú, lineáris, többszintű képzésre való
átmenet a képzési programok dúsulásához, s utóbb a szerkezet tisztulásához vezetett. A
gyógypedagógus-képzésben a többi hazai felsőoktatási képzéshez képest egyéb szerkezeti és
tartalmi változások is bekövetkeztek és sikerrel megvalósultak. Az új képzési programban
továbbra is megjelenített a gyógypedagógia multidiszciplinaritása. A korábbi hétszakos
gyógypedagógiai képzés egyszakossá válásával a szakon önálló szakképzettséget adó
szakirányok jelentek meg. E program kidolgozása széles szakmai keretek között történt,
együttműködve a HEFOP szakmai projekt munkatársaival, a kari és az egyetemi képzési
munkacsoportokkal, illetve a három, felsőfokú gyógypedagógiai képzésben érdekelt
felsőoktatási intézménnyel.
A gyógypedagógia szakos alapképzésre mesterképzési szak épül. A szakokra felvett hallgatók
száma megfelelő, a hallgatók képzése a dokumentumoknak megfelelve történik. A
kompetenciák elsajátítása a karon változatos – kurzusonként eltérő – oktatási módszerekkel
történik. A látogatás során a hallgatókkal való beszélgetés is megerősítette az önértékelésből is
kiolvasható értéket, hogy a képzés során a hallgatók a tanítási módszerek széles spektrumával
találkoznak. A kar képzéseinek erőssége az elméleti tanegységekhez kapcsolódó, a szakirányspecifikus, a pedagógiai, illetve az összefüggő szakmai gyakorlatok komplex rendszere,
valamint az ahhoz illeszkedő gyakorlóhelyek széles köre.
Az alapképzési programban, illetve a szakirányú továbbképzések programjában bekövetkezett
változtatások
nyomon
követhetőek,
indokoltak
és
a
rendszer
fejlesztését,
kiegyensúlyozottságának növelését szolgálják. A módosult tantervek dokumentáltak,
nyilvánosak. A hallgatók számára a változások nem okoztak problémát.
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A kar figyelemre méltó önálló könyvtárral rendelkezik. A gyűjteményben számos angol
nyelvű alapmű és referencia kötet megtalálható. Ugyanakkor érzékelhető volt, hogy a szűkös
források nem teszik lehetővé a könyvállomány dinamikus fejlesztését.
A kar szakmailag, illetve több esetben nemzetközileg is elismert kutatási tevékenységének
eredményei megjelennek az oktatásban.
III.II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar rendelkezik küldetésnyilatkozattal, megfelelő
jövőképpel, kidolgozott minőségpolitikával, amely megfelel a modern elvárásoknak. A
minőségcélok elérése érdekében eljárásokat dolgozott ki pl. a hallgatói elégedettség széles körű
mérésére, a partnerkapcsolatok és az oktatói eredmények követésére, a munkatársi elégedettség
megismerésére, a fejlesztések áttekintésére. A kar megfelelő mértékben működteti a
minőségbiztosítási bizottságát, van stratégiája, amelyet éves célokra lebontott és folyamatosan
figyeli a teljesítéseket.
2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés
A képzési folyamatok szabályozottak, a kar azokat felügyeli, gondoskodik a szabályzatok
vizsgálatáról. A folyamatok szabályozását meghatározó SzMR, SzMSz és szabályzatok tekintettel vannak a kari képzés sajátosságaira, felügyeletét és ellenőrzését, a dokumentációs rendszer karbantartását a dékánhelyettes látja el. A folyamatok átláthatósága, a kari közvélemény
rendszeres beavatása, a hallgatók részéről azok követése példás.
A kar mesterképzési programjának kialakítását és az egyetem Neveléstudományi Doktori
Iskolájának munkájába való bekapcsolódást nem követte a személyi állományának fejlesztése.
Az oktatók 43 %-a 40 év alatti, többségük doktori képzésben vesz részt (az oktatók egyharmada). A munkatársak többsége nő. A fiatal oktatók óraterhelése emelkedőben van, s
miként a többieké is, magas. Az oktatás tartalma és szerkezete kontrollált, a vezetés értékelési
rendszere célokat és feladatokat ismertető, nyilvános. A kar munkájáról legutóbb 2009
tavaszán készült átfogó elemzés.
3. A hallgatók felmérése
A kar szabályzataiban biztosítja, hogy a hallgatók felmérésének (zárthelyi, teszt, vizsga, stb.) a
követelményrendszere, a hallgatói teljesítmények értékelési rendszere világos, egyértelmű
legyen, és azt minden hallgató megismerhesse. Gondoskodik arról is, hogy a felmérések minden esetben szakszerűek, objektívek és igazságosak legyenek.
4. Az oktatógárda minőségbiztosítása
A kar szabályzatában rögzítetteknek megfelelően biztosítja, hogy az oktatók alkalmasak
legyenek az adott tárgy oktatására. Gondoskodik az oktatók teljesítményének méréséről.
Működteti az oktatók hallgatói véleményezési rendszerét, annak eredményeit felhasználja a
képzés fejlesztésében. Az oktatók minősítésében a kutatómunka és a publikációs tevékenység
csak másodlagos szerepet játszik. Szükség lenne a tudományos kutatómunka rendszeres,
objektíven megítélhető szempontok alapján való értékelésére.
Bár a kar sikeresen integrálódott az egyetemi struktúrába, néhány tekintetben még nem vette át
teljesen az egyetemi normákat és az egyenrangú kutatóegyetemi karrá válás érdekében további
fejlesztő munkára van szükség. Az ilyen problémás területek közé tartozik a főiskolai oktatók
hagyományosan magas óraszáma (lásd korábban is), ami megnehezíti az önálló kutatómunka
végzését. Az egységesen magas munkatársi óraterhelés mellett a dolgozók kutatói, illetve
oktatásfejlesztői teljesítménye nagy szórást mutat.
A kar oktatóinak nemzetközi kapcsolatai hagyományosan a német nyelvterület felé
irányulnak. Viszonylag kisebb arányú az angolszász országokkal fenntartott kapcsolat.
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5. A tanulás erőforrásai és a hallgatók támogatása
A kar megfelelő pedagógiai eljárásokkal segíti a tanulást, és egyben korszerű módokon
támogatja a tehetségek kibontakoztatását. A könyvtári szolgáltatás kielégítő, a számítógépekkel
való ellátottság megfelelő, internet használatára mód nyílik. A hallgatók számára ezen túl
terjedő lehetőségek is (tanulmányutak, konferenciák, egyéni támogatások) rendelkezésre
állnak. A hallgatók (oktatási, tanulmányi, intézmény-közéleti, tudományos stb.) ügyeikhez
megfelelő támogatást, számos fórumon segítséget kapnak. Képzési ellátottságukhoz az oktatási
programok kivitelezésén, a tanegységek korszerűsítésén túl hozzájárul a megfelelő (és
folyamatos) tájékoztatás, az elitképzés, a fogyatékos vagy krónikus beteg hallgatóknak
biztosított különleges bánásmód, a speciális szükségletű hallgatók igényeinek kielégítése, a
sajátos igényeket kiszolgálni képes infrastruktúra, a könyvtár létrehozása és szinten tartása, s a
partnerkapcsolatok ápolása. Utóbbiak között kiemelkedő a hallgatói viszony monitorozása. A
hallgatók elégedettségéről felmérések tanúskodnak, amelyek adatait az oktatók és a kari
vezetés időről időre értékelik.
6. Információs rendszerek
A kar rendelkezik olyan információs rendszerrel, amely a képzési folyamat minőségének a
folytonos tökéletesítése érdekében összegyűjti és elemzi az ehhez szükséges információkat és
ha szükséges, akkor ezen ismeretek birtokában beavatkozik a képzési folyamatba.
7. A közvélemény tájékoztatása
A kar az adatszolgáltatási jogszabályi kötelezettségeinek eleget tesz és tájékoztatja az
érdekelteket a képzési lehetőségekről és a gazdálkodásáról.
III.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
Nem honosodtak még meg a karon, illetve nem, vagy csak szűkösen állnak rendelkezésre azok
a lehetőségek, amelyek a kutatóegyetemek oktatóinak kreativitását támogatják. Ezek közé
sorolható az alkotószabadság, a külföldi tanulmányutak, konferencia-részvételek. Ugyanez
mondható a kutatóegyetemeket jellemző tudományos publikációs normák és elvárások
vonatkozásában is. Nagyon kis arányt képviselnek a külföldi, illetve a lektorált folyóiratokban
megjelent cikkek. Ugyanakkor a kutatómunka feltételei sem minden tekintetben adattak. A
kutatási infrastruktúra és a segédszemélyzettel való ellátottság terén még komoly tennivalók
vannak.

III.III. Ajánlások a kar számára
III.III.1. Szervezeti és működési javaslatok
Miután a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Tanító
és Óvóképző Kar együttes célja, hogy a pedagógusképzésben együttműködve érvényes modellt
kínáljanak más pedagógusképző intézmények számára is, célszerű annak formálódó
gyakorlatát időről-időre monitorozni, mind a koordinatív, mind az oktatási, kutatási, fejlesztési
szerepköröket illetően. Fontos, hogy a Pedagogikumban létrejövő modell (amelybe a
pedagógiai társkarok a stratégiaalkotás szervezeti kereteit, személyi feltételeit és a stratégiai
döntési hatáskört delegálták) a centralizált vezetés mellett a társkarok értékeinek integratív
fejlesztését és tevékenységét foglalja magába, és az innovációs kapacitást növelje, a képzési
kínálat bővítését szolgálja.
További ajánlások:
 További lehetőségek rejlenek a Kar és a Pedagogikumban szerepet vállaló két másik kar
oktatási és kutatási együttműködésének elmélyítésében. Erőteljesebb támogatást igényel az
oktatásszervezés hatékonyságát növelő folyamatok felgyorsítása a Pedagogikum karai között.

17/63

ELTE BGGYK AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS
2010/9/V. sz. MAB határozata

Célszerű a kar szakmai együttműködéseinek elmélyítése az ELTE egyéb karainak egységeivel,
kutatásaival, fejlesztéseivel, a „kutatóegyetem”-ben való szerepvállalás kidolgozása.
 Indokolt a kar képzésének és az ország hasonló intézményeiben történő képzések
összehasonlító elemzése, a helyi képzési tartalmak kiválóságainak növelése érdekében, és a kar
országos és intézményi szerepvállalásának pontosítása a gyógypedagógus-képzésben.
 A gyógypedagógiai kutatások színvonalának emelése, a nemzetközi kutatások erősítése, a
nemzetközi és a hazai publikációk szorgalmazása.
 A kari stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósítása, a speciális területek oktatói-kutatófejlesztői állományának megtartása, az oktatók doktori képzésbe való fokozott bevonása.
 A kar tervei között az alapképzési szak szakirányú képzési programjainak kidolgozása és
két szakirányú továbbképzés (korai gyógypedagógiai fejlesztés, bilingvális oktatás) megindítása szerepel. A szakirányú továbbképzésre való törekvésük szakmailag megalapozott, s
társadalmi igényt elégít ki. A törekvést azonban ma még nem követi megfelelő humánpolitika
támogatás.
III.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 Szükséges a korszerű minőségbiztosítási elvek, módszerek és rendszerek (mindenekelőtt az
ESG alapelvek) tudatos alkalmazása. Célszerű rendszeresen elvégezni az ELTE Minőségfejlesztési Programjának és az új kari státusznak a harmonizálását. Különösen fontos ez a
humán erőforrások és a képzési paletta átalakulásakor. Mivel a funkcionális feladatok ellátása a
Pedagogikumon belül történik, ennek időszakonkénti hatékonysági vizsgálatát ugyancsak
szoros ellenőrzés mellett ajánlatos megejteni.
 Biztosítani kell, hogy az új képzési programok érzékenyen kövessék a kari hagyományt, a
fejlesztés során a nemzetközi trendekre figyelve.
 Mivel a kar a pedagógus-képzésben is fontos szerepet ölt be, ezért az intézménynek különös hangsúllyal biztosítania kell, hogy a hallgatók felmérésének (zárthelyi, teszt, vizsga stb.) a
követelményrendszere az egyetemével azonos elveket kövessen, továbbá világos, egyértelmű,
ismert és nyilvános legyen.
 A kar oktatógárdája általában magas színvonalát hosszú távon is biztosítani kell, a karrieréletút mellett tervezni érdemes a vezető oktató utánpótlást. Tervezni és gondozni kell az
alacsony óraszámban oktató, speciális szakismeretekkel rendelkező, a kar állandó oktató
állományába nem tartozó, külsős tanárok intézményhez kötődését is. Ugyancsak gondos,
kontroll alatt tartott tervezést-lebonyolítást igényel a gyakorlati képzés, s az abban szerephez
jutó szakemberek felvétele, bevonása. Az oktatók munkaidejük jelentős részében az oktatási
feladatok ellátását végzik, a kutatói és fejlesztői tevékenység helyenként háttérbe szorul. Ennek
megakadályozására ki kell dolgozni a helyi viszonyoknak megfelelő középtávú stratégiát.
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IV. Az ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR akkreditációs értékelése
IV.I. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

A
ELTE

Bölcsészettudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 elvárásai alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alap10-, mester11- és doktori12 képzésben szervez oktatást, valamint
képzést folytat felsőfokú szakképzésben, és szakirányú továbbképzés szakokon (7
szakterületen). Az idén az alapításának 375. évfordulóját ünneplő ELTE Bölcsészettudományi Kara az ország legszélesebb spektrumú képzési kínálatát nyújtó bölcsész
profilú intézménye. Az alap- és mesterképzésben oktatott szakok közel felét Magyarországon kizárólag ez a kar hirdeti meg, mint a magyar felsőoktatás vezető humántudományi intézménye.
o Integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó szakjait, szerepet vállal az ELTE más
képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek bölcsészettudományi jellegű témáinak
oktatásában. Az alapszakos szakirányok és minor szakok változatos kombinálhatóságának köszönhetően nagyon különböző tudásterületek összekapcsolására van mód
az alapképzésben, ugyanakkor a munkaerőpiac felől is érkező gyakorlati igényeket szem
előtt tartva, a különböző egységek együttműködésével egyre növekvő számban interdiszciplináris mesterszakok indítására is. A diszciplináris és interdiszciplináris mesterszakok tematikus sokszínűségére épülő doktori iskoláiban meghirdetett 68 doktori
program lefedi a humántudományok legfontosabb kutatási területeit. Ezzel a BTK teljesíti
a bolognai koncepció egyik alapkövetelményét (3 ciklusú képzés), és biztosítja az egyes
szakterületeken már korábban kivívott nemzetközi versenyképesség fenntartását. Az
ELTE más karai képzéseinek13 szervezésében is részt vesz.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával. A
bölcsésztudományok tudományági specifikuma, hogy rendkívül sok szakterületet
integrál, aminek következményeként, a BTK rendkívül gazdag képzési programjait 16
intézetbe szervezett 71 tanszék és két intézethez nem tartozó önálló tanszék oktatói és
kutatói állománya oktatja, valamint a 6 doktori iskola és 10 akadémiai kutatócsoport
kutatógárdája is. Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói és kutatói állománya (2010ben) 600 fő, melyből 21 akadémikus, 56 MTA doktora és 423 a minősített oktató (PhD
fokozattal rendelkező, vagy kandidátus). A különböző szinteken jelentkező feladatok
44 alapképzés (BA/BSc) 58 szakiránnyal, valamint 12 kifutó főiskolai képzés
45 diszciplináris mesterképzés (MA/MSc), 21 tanárképzési modul (a PPK-val közösen), valamint 52, kifutó
osztatlan egyetemi képzés
12
6 doktori iskola, 68 doktori programmal
13
TáTK-on: informatikus könyvtáros, média és kommunikáció, kulturális antropológia és néprajztudomány,
a TTK-val és PPK-val: tanárképzési mesterszakok működtetése, ÁJK: történelmi, jogtörténeti, alkotmánytörténeti
területen, BGGyK-ral jelnyelvi oktatás
10
11
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ellátásában e létszámon felül professor emeritusok és nyelvtanárok (lektorok) is részt
vesznek. A minősítettség szintje (a lektorok nélkül) 83 %-os. A teljes létszám 95 %-a
oktatói státuszon foglalkoztatott.
Az oktatás infrastruktúrája a Trefort-kerti kampusz PPP keretben történő rekonstrukciójának befejezése óta ideális.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 1953 fő. Az ELTE BTK tradicionálisan is, de az utóbbi négy évben közzétett
különböző független magyar felmérések szerint is az abszolút első helyet foglalja el a
magyar felsőoktatás 72 intézményének 167 kara között. A fenti hallgatói létszám a kar
kapacitásának maximuma közelében van. Ezen a karon tanul a magyar bölcsész hallgatói
létszám egyharmada.

IV.II. Működés- és minőségértékelés
IV.II.1. A szervezeti- és a működési minőségértékelés
A Bölcsészettudományi Kar szervezete a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, kulturális
antropológiai és politológiai képzések 2003-as kiválása után egyszerűsödött. Az alapképzésben a szabad bölcsészet, társadalomismeret és zenekultúra képzési ágak mellett a magyar,
történelem, modern filológiai, ókori és keleti filológiai ágakon folyik oktatás. A diszciplináris
mesterképzés szakterületei a bölcsészettudomány és társadalomtudomány, a tanári mesterképzési szakok műveltségi területei a magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, ember és
társadalom, művészetek, a közismereti és szakmai, ill. a művészeti nevelés-oktatás speciális
területei. A kari oktatási struktúra jellegzetessége az ún. kis szakok jelentős aránya. Ezeken a
szakokon a hagyományoknak megfelelően a nemzeti művelődés, a magyar diplomáciai
igények, vagy a magyar tudománypolitika szempontjából kiemelt fontosságú szakterületek
oktatása folyik igen eredményesen, viszont e szakok hallgatói létszáma más szakokhoz
viszonyítva meglehetősen alacsony. Ugyanakkor e szakok oktatási feladatait ellátó egységek
a magyar tudományosság rendkívül jelentős műhelyei.
A kar ezen felül doktori képzést, felsőfokú szakképzést és szakirányú továbbképzést is
folytat.
Valamennyi képzés szervezése intézeti keretben, 16 intézetben történik, külön doktoriskolai
szervezeti keret nem jött létre. Az intézeti struktúra (az intézethez nem tartozó két önálló
tanszékkel) alkalmas szervezeti forma a még így is igen széttagolt oktatási intézmény
hatékony vezetésére. A kart a dékán irányítja 3 dékán-helyettes (oktatási-, tudományos és
kutatásszervezési- és nemzetközi ügyek dékán-helyettese), egy dékáni megbízott, és 4
hivatalvezető (a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal vezetője, a Tanulmányi Hivatal vezetője,
a Doktori és Tudományszervezési Hivatal vezetője valamint a Dékáni Titkárság vezetője)
közreműködésével. Ezen kívül az operatív munkát a Kar 17 állandó bizottsága segíti. A kar
dékánja igen jó szervezői képességű menedzser, aki a szerteágazó struktúrában eredményesen egyezteti és képviseli a különböző egységek és a hallgatók érdekeit karon belül és
kívül.
A karon koncentrálódik a magyar humántudományok szakmai elitje: 98-an tagjai az MTA
tudományos bizottságainak, folyamatos a kar szakmai jelenléte a MAB-ban és az OTKA
kollégiumaiban és zsürijeiben.
A közelmúltban zárult infrastrukturális fejlesztések eredményeképpen pl. a Múzeum krt. 4. és
6-8. sz. alatti épületegyüttesben a kar valamennyi oktatási egysége korszerűen kivitelezett,
esztétikus elhelyezést kapott és megfelelő számú, nagyságú és felszereltségű tanterem áll az
oktatás rendelkezésére. Kialakították a Kari Könyvtár központi olvasóját, és megfelelő
nagyságú és berendezésű helyszínekre kerültek az intézeti könyvtárak. A maximális
helykihasználást mutatja, hogy a 4/A épület belső udvarának üvegtetővel való lefedése által
is intézeti könyvtárat alakítottak ki az addig kihasználatlan térben. A 2007-ben az ELTE és a
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KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt. között megkötött PPP szolgáltatási szerződés
értelmében az üzemeltető 2027-ig teljesíti a kampuszon belül felmerülő műszaki feladatok
tervezését, kivitelezését, végzi az oktatási infrastruktúra műszaki és gondnoksági
üzemeltetését és az épületegyüttes rendszeres karbantartási és felújítási munkálatait, ellátja
az épületek takarítását, kezeli a vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszereket.
A kar működésének legfontosabb eredményei öt területen jelentkeznek:
1. A különböző típusú képzésekben (egyetemi, főiskolai, felsőfokú szakképzés, szakirányú
végzettség, alapfokozat) 2005 és 2009 között több mint hét és félezer diplomát adott ki, a
sikertelen záróvizsgák száma évenként nem érte el a 2 %-t.
2. A kar hallgatói igen aktívan és eredményesen vesznek részt az OTDK humántudományi,
társadalomtudományi, művészettudományi, hadtudományi és tantárgy-pedagógiai
szekcióinak versenyein. A 2009-es OTDK-n a különböző szekciókban részt vevő mintegy
120 hallgató harmada díjazott dolgozattal zárta a versenyt. Ez az eredményesség megalapozza az ebből a körből a doktori iskolákba felvételiző hallgatók tudományos képzésre
való alkalmasságát.
3. A kar 2000 óta működő 6 doktori iskolájában az alapítás óta összesen 150 fő szerzett fokozatot, ezzel a doktori iskolák teljesítették és a folyamatban lévő fokozatszerzések által a
jövőben is teljesíteni képesek a tudományos utánpótlás-képzésben rájuk háruló kötelezettségüket. (Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az alapítástól kezdve összesen felvett doktoranduszok száma a 6 doktori iskolában a fokozatot szerzettek több mint tizennégyszerese; a
lemorzsolódás az abszolutórium megszerzéséig kb. 50 %-os, az értekezés elkészítése pedig a
szervezett képzést követően 3-5 évet vesz igénybe).
4. Minthogy az oktatói állomány közel felét a magyarországi humán elit tagjai
(akadémikusok, professzorok, professor emeritusok és habilitált docensek) teszik ki, a
tudományos kutatói aktivitás a karon igen jelentős. Évente általában 70-80 tudományos
konferencia és ülésszak megrendezésére kerül sor, ezek harmadán külföldi résztvevők és
társszervezők is közreműködnek. A publikációk száma igen magas: 2007 és 2009 között a
kar oktatói 2335 cikket, 1219 könyvfejezetet, 261 könyvet, 400 szerkesztett művet és 96
disszertációt írtak.
5. A kari vezetés az egyetemi vezetéssel közösen eredményesen alakította ki a
gazdálkodásnak az évenként változó körülményekhez igazodó rendjét és stratégiáját. Sikerült
leküzdenie a 2005 és 2007 közötti gazdasági válsághelyzetet, és olyan gazdálkodási
szerkezetet hozott létre, melyben a működőképesség megőrzése érdekében a normatív állami
támogatás mellett kieszközölte az OKM évenként esedékes programfinanszírozási
előirányzatát, továbbá oktatási és üzemeltetési jogcímen saját bevételi forrást teremtett. E
konszolidációs terv végrehajtása során a három prioritás − bérjellegű kiadások fedezése,
oktatás-képzés költségeinek biztosítása, fenntartási-üzemeltetési költségeknek a karra háruló
részének biztosítása (ez utóbbi többek között az intézeti könyvtárosok burkolt bérét is jelenti)
− centralizált gazdálkodási formában megoldást nyert. Viszont az állóeszköz-vásárlást,
infrastrukturális fejlesztést és az intézetek dologi költségeit az intézetek csak saját pályázati
forrásaiból tudják finanszírozni.
Összegezve a működésértékelés tényeit, az ELTE Bölcsészettudományi Kara az intézményi
akkreditáció valamennyi feltételét (felvett hallgatók száma, a képzési szintek és képzési
területek száma, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma) teljesíti, sőt jelentősen
túlteljesíti.
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IV.II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A karnak van küldetésnyilatkozata, de az ehhez igazodó minőségpolitika kialakítása éppen
csak elkezdődött. Az ELTE szenátusa 2007-ben fogadta el az egyetemi minőségbiztosítási
programot és az alkalmazandó eljárások rendszerét. Ezt követően alakult meg a
Bölcsészkaron a Kari Minőségbiztosítási Bizottság, vezetője a minőségbiztosítási felelős,
tagja 4 oktató és 2 hallgató. A bizottság feladata a felvételi adatok elemzése, a gólyafelmérés
kérdőívének az összeállítása és kiértékelése, az oktatói munka hallgatói véleményezésére
szolgáló kérdőív megalkotása, valamint a végzett hallgatók pályakövetése. A gólyafelmérés
első 15 kérdése a hallgató ELTE-re való jelentkezését befolyásoló motivációira vonatkozik,
számos további kérdés a hallgató elvárásaira és a majdani munkahelyével kapcsolatos
igényeire irányul. A kitöltött kérdőíveken jelzett esetleges kirívó esetek kezelése a
minőségbiztosítási felelős feladata. A minőségbiztosítási bizottság javaslatait a Kari
Tanácshoz nyújtja be.
Az oktatói munka hallgatói véleményezése az ETR rendszerében zajlik névtelenül. A
kapott eredményeket – ha az oktató hozzájárul, a bizottság „az év oktatója” cím adományozásával ösztönzi, ugyanakkor a személyiségi jogok védelme miatt nem lehetséges a
negatív esetek nyilvánosságra hozása. A véleményformálás akkor érvényes, ha a kérdőívet
kitöltő hallgatói létszám eléri a kurzust felvevőknek legalább az egyharmadát. A
minőségbiztosítási stratégia azonban nyilvánvalóan nem merülhet ki a hallgatói elégedettségi
felmérésekből fakadó feladatok teljesítésében, egy dolgozói elégedettség vizsgálat
kiegyensúlyozhatná a rendszert, de ilyen kezdeményezés eddig a BTK-n nincs.
Tervezi a kar a küldetésnyilatkozatára alapozva saját minőségbiztosítási szabályzat létrehozását, melynek célja a tradíciók megőrzésének biztosítása, a minőségi és nem pedig a
tömegoktatás feltételeinek javítása, valamint a mesterképzések alapképzéshez viszonyított
(ma egyharmados) arányának emelése. A minőségpolitika része, hogy az ELTE egésze,
benne a BTK-val megfelelt a kutatóegyetemi cím elnyerésére kidolgozott feltételrendszernek,
ezáltal a magyar felsőoktatás deklaráltan minőségi képzési és kutatóhelyévé vált. A BTK
dékánja a kutatóegyetemi vagy kiválósági címet elnyert más bölcsészkarok dékánjaival
stratégiai együttműködési megállapodást kötött a hat érintett intézmény bölcsészképzésében
folyó minőségbiztosítás összehangolása érdekében. E területen a 6 intézmény egyik első
közös intézkedése lesz a következő tanévben az alapképzési bemenet szabályozása legalább
egy tárgyból emelt szintű érettségi megkövetelésével. Ugyanakkor a kutatóegyetemi cím
elnyerése magával kell hogy hozza a minőségbiztosítási stratégia nemzetközi dimenziókban
való megfogalmazását is – ez jelenleg teljesen hiányzik.
2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés
A kar kihasználja a bolognai rendszerű felsőoktatás valamennyi lehetőségét (44 BA/BSc
képzés 58 szakiránnyal, 45 diszciplináris MA/MSc, 15 interdiszciplináris MA, 21
tanárképzési MA, 68 doktori program) és minthogy 2006 óta lezárult az alapszakos képzések
első ciklusa, és néhány mesterszakos képzés is, az intézetek túljutottak ezek első
kiértékelésén.
Az alapszakos képzések – noha a felsőoktatási törvény minden szakmai profil számára
egyformán kötött struktúrát, kreditszámot, számonkérési formát ír elő és képzési áganként
egységesített a KKK-k rendszere, – a különböző szintű belépési feltételeknek (középszintű/emelt szintű érettségi, idegen nyelvi tudás megléte/az oktatandó szak
nyelvismeretének hiánya) köszönhetően igen különböző feltételekről indulva juttatják el a
hallgatókat a bachelor szintre. Az egyenetlenség gyakran azáltal is fokozódik, hogy nagy
létszámú vagy kis létszámú szak oktatásáról van-e szó, hiszen a kis létszámú szakokat oktató
tanszékekre igen gyakran az oktatandó szak nyelvismerete nélkül érkeznek a hallgatók, így e
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tanszékek nehezebb helyzetben vannak a szakirányos képzésben. Vannak olyan kis szakok,
ahol a szakirányos képzésben a nyelv elsajátítását könnyíti az Erasmus mobilitás vagy egyéb
ösztöndíjas lehetőségek, de ez nem általános. Megfelelő hallgatói motiváltság mellett
megtörténik, hogy kompenzációs célú extra nyelvórákat tartanak oktatók a tantárgyi hálón
kívül. Mindezek mellett az alapszakos szakirányok 3 év alatti teljesítése gyakran nem
teljesül, mert a 8 finanszírozott félév biztosítása nem serkenti a hallgatókat 6 félév után a
végzésre. A tehetséges hallgatók gyakran a kreditmaximum fölött is hajlandók és képesek
lennének krediteket felvenni, de ezt a törvény jelenleg csak térítés mellett teszi lehetővé – a
térítés megfizetésére ezek a hallgatók sokszor nem képesek. A szakirányok tematikus
felépítésének aránytalanságai vagy hiányosságai az első végzős évfolyam távozása után
felszínre kerültek. Az intézetek tanszéki és tantárgyfelelősi szinten elvégezték a megfelelő
korrekciókat, amelyeket a törvényi keret lehetővé tett.
A minor szakos képzés kevesebb gondot vetett fel, minthogy a tapasztalatok szerint a minor
szak kiválasztása a hallgatók részéről céltudatosabb és megfontoltabb, mint az alapszaké,
ezért ez a képzés eredményesebb is. A minor szakos képzésnek inkább az a problémája, hogy
a létszám tervezhetetlen, az érdeklődés nagy, amivel nem mindig áll arányban az oktatói
kapacitás.
A mesterszakon a felvételi vizsgával jobban lehet szabályozni a megközelítően hasonló
bemeneti színvonalat, azonban az állami normatíva megszerzése gyakran rákényszeríti az
intézeteket a gyengébb hallgatók felvételére is. Viszont a mesterképzésben a hallgatók csak a
mesterkurzusok listájáról választhatnak tárgyakat, a tapasztalat szerint kívánatos lenne
szabadon választható kreditállomány beépítése, és annak engedélyezése, hogy szabad
kreditek terhére az alapképzésben meghirdetett tárgyakat is felvehessenek a hallgatók. A
tanári mesterszakokon a szakmai kreditállomány növelése lenne célszerű, különösen a
második tanárszak esetében. A felvetett problémák több vonatkozásban törvénymódosítás
kezdeményezését teszik szükségessé.
A doktori iskolák a nagy hagyományú tudományos műhelyek speciális kutatási
sajátosságainak megfelelően állítják össze képzési programjaikat, melyek abszolválására a
felvett hallgatók nagyobb része képes. Az ezen a szinten jelentkező nagy lemorzsolódás
sokszor a hallgatók szociális helyzetének vagy egyéb külső körülményeknek a
következményei.
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
A felvételi vizsga megszűnte miatt a pontszámok alapján felvett hallgatók képességeiről az
oktatónak nincs információja, a képzésben a minőségi bemenetet az intézmény nem tudja
biztosítani. A hallgatói teljesítmények értékelésének rendszerét a felsőoktatási törvény és
egyéb vonatkozó jogszabályok előírásaira alapozva és a jogszabályi változásoknak
megfelelően folyamatosan aktualizálva a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) tartalmazza,
ami az ELTE SzMSz II. kötetében található és a kari honlapról könnyen elérhető. Az
oktatásszervezés e szabályzat alkalmazásával gördülékenyen működik. A tantárgyi
követelmények (témák időrendje, szakirodalmi lista, számonkérés módja) intézetenként
szabályozott formában különböző portálokon férhetők hozzá, ezek folyamatos aktualizálását
az intézeti oktatásszervezők végzik. A gyakorlatban a tananyag vizsgákon való
számonkérésekor a szóbeli és írásbeli forma egyensúlya lenne kívánatos, de a nagy létszámú
szakokon a számonkérés eltolódik az írásbeli vizsgák irányába. A karon több intézet
alapszakos képzésében ún. komplex vizsgatípust próbálnak ki, mely írásbeli és szóbeli részt
egyaránt magában foglal. Az alapszakos képzést záró 4 kredites záró dolgozat tematikáját az
intézetek rugalmasan kezelik. Miközben létezik az adott képzés tartalmi elemeire épülő,
mindenki számára elérhető tematikus lista, amiről a hallgató szabadon választhat, lehetőség
van egyéni hallgatói témakezdeményezésre is és témavezető-választásra. A témaválasztás
szabadsága lehetővé teszi, hogy a mesterképzés iránt érdeklődő hallgatók már az
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alapképzésben olyan témát választhassanak, amelyik menet közben TDK dolgozat formáját
öltheti, és amelyik továbbvihető és fejleszthető, és a mesterképzésben megfelelő szintű
szakdolgozat készülhet belőle az 5. év végére. A záródolgozatok, mesterképzésben a
szakdolgozatok formai és tartalmi követelményeit az intézetek külön-külön határozzák meg,
ezek a követelmények az intézeti honlapokon elérhetőek. Alapszakon általános követelmény
a kutatásterület legfontosabb szakirodalmának ismerete és feldolgozása, a szintetizáló
képesség bizonyítása. Mesterszakon ehhez járul a problémalátás és önálló elemzés
megkövetelése. Az intézetek a záródolgozatok/szakdolgozatok elbírálásánál törekszenek a
témavezető és a bíráló személyének függetlenítésére, de kis szakos képzéseken az oktatói
létszám ezt nem mindig teszi lehetővé. Az intézeten belüli értékelés egységességéért az
intézetigazgató felel. Az alapképzés végén esedékes záróvizsga tételsora nyilvános és jól
hozzáférhető, a vizsgák szabályos lebonyolítását a kötelezően jelen lévő kültag is garantálja.
A mesterszakos záróvizsgáztatás általános tapasztalatai e tanév végén lesznek
megismerhetőek.
A doktori iskolákba általában a képzésüket szakkollégiumi és tutorálási rendszerben
folytatók kerülnek be a helyi hallgatók közül, akik minden tekintetben teljesítik a
doktoriskolai felvételi feltételeket. A felvételi vizsgákon azonban nem csak a helyi
intézményből pályáznak doktori képzésekre, hanem országosan, ezért a felvételizők száma
igen nagy. A nagyobb doktori iskolákban nincs mód arra, hogy minden felvételiző hallgatót
ugyanaz a bizottság hallgasson meg, ezért a felvételi döntésekben megvan annak a kockázata,
hogy nem csak a legrátermettebbek kerülnek a képzésbe. Ez egyik oka lehet a nagy
lemorzsolódásnak.
4. Az oktatói minőség biztosítása
Az oktatási feladatok ellátását a három szinten a 2009/2010-es tanévben 72 egyetemi tanár,
154 egyetemi docens, 161 egyetemi adjunktus, 106 tanársegéd, 9 főiskolai tanár, 16 főiskolai
docens és 69 nyelvtanár látja el (nappali PhD hallgatók oktatási feladatokkal való megbízása
lekerült a napirendről). Jelen állapot szerint minden intézetben rendelkezésre áll az a
magasan kvalifikált (egyetemi tanári és docensi) vezető oktatói állomány, mely garanciája a
minőségi működésnek, és amely a hivatalban lévő egységvezetők utánpótlásának is a forrása
lehet. Minthogy a kar működésének finanszírozása ezzel a létszámmal sem egyszerű, új
státuszok meghirdetésére nem kerül sor. A fiatal utánpótlás-generáció belépése a kar oktatói
állományába csak a távozó professzorok helyén, vagy kötött időtartamú pályázati források
terhére lehetséges. Az oktatási feladatok ellátása az alap- és részben a mesterszakokon
nagyon nagymértékben a tanársegédeken és adjunktusokon nyugszik, akik létszámukban az
oktatói kar egyharmadát teszik ki.
A kar a bolognai rendszer bevezetése óta az oktatói minőség biztosítására személyzeti
politikájában azt az elvet követi, hogy a pályázati rendszerben meghirdetett tanársegédi
állások betöltésére előírja a PhD fokozat meglétét. Minthogy a betöltendő állásokért mindig
nagy verseny folyik, az intézeteknek módjuk van a legjobb jelölteket kiválasztani. Ezt
követően azonban erősen egyéni adottság kérdése, hogy a pályakezdő tanársegéd
munkaidejének milyen hányadában képes tudományos kutatással is foglalkozni, és mikor
léphet előre a ranglétrán. A karon éppen a magas óraszámok miatt nincs meghatározott
karrierterv, nincs évente előírt publikációs követelményrendszer, és 2006 óta pl. a
tanársegédi munkakörben foglalkoztatás Ftv.-ben rögzített szabályai következtében a
tudományban nem vagy lassan haladókat sem fenyegetik egzisztenciális veszélyek hosszú
ideig.
A minőségbiztosításra jelenleg az intézetigazgatói szigor és a hallgatói felmérések vannak
hatással, szakmai követelmények munkajogi alapon való számonkérhetősége paradox módon
nem lehetséges.
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5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A tanulástámogatás megvalósítására a kar különböző intézményes formákat biztosít. A
kiemelkedő képességű hallgatók többlépcsős felvételi vizsga abszolválása után
szakkollégiumi elhelyezésben részesülhetnek, ahol számukra az egyetemi képzésüket
kiegészítő kurzusok látogatása, a szakmai profiljuknak megfelelő műhelymunkába való
bekapcsolódás, a szakmai rendezvények látogatása nemcsak lehetőség, hanem elvárás. A
legtehetségesebb hallgatók előrehaladását szolgálja a tutorálási rendszer, a demonstrátorként
való működés, a nagyobb hallgatói létszámú szakokon pedig a honoráciorképzés. A
tanulástámogatás szélesebb körben az Egyetemi Karrierközpont által szervezett
kompetenciafejlesztési tanfolyamain valósul meg, de ebben a központban hagyományos
tanácsadás is folyik. A speciális igényű hallgatók támogatására a kampusz teljes területén
megoldott az akadálymentesítés, és a kar speciális felszereltségű és informatikai
infrastruktúrával is jól felszerelt termet (esélyegyenlőségi szoba) alakított ki. A
tanulástámogatást szolgálja a felvételi rendszerben az esélyegyenlőségi többletpontszámmal
való belépés lehetősége. Ugyanakkor az így felvett dislexiás és disgráphiás hallgatók
esetében például az informatikus-könyvtár szakon az írásbeli vizsgák alóli felmentés és a
szakirodalom olvasásának rendszerszerű elmaradása érdemben akadályozza a záródolgozat
színvonalas elkészítését és a záróvizsga eredményes letételét.
A bölcsészettudomány egészének művelése és oktatása elsősorban a minőségi könyvtári
szolgáltatásokon nyugszik. A kar a hallgatói szolgáltatások közül a legfontosabbnak a
hagyományos és elektronikus források használatára felkészítő, az alapszakos képzésbe
beépített kurzus (informatika és könyvtárhasználat), valamint ilyen irányú tréningek
szervezését tartja. Valamennyi intézeti könyvtárban biztosítja az olvasói internet hozzáférést
(legtöbb helyen WiFi formában), szervezi a digitális katalógusrendszer létrehozását
visszamenőlegesen is a korábbi kiadványok elektronikus nyilvántartására, az intézeti
könyvtárakat és a kari olvasótermet szakképzett könyvtárosi állománnyal működteti.
Valamennyi könyvtári egységben van fénymásolási lehetőség, és a könyvtárak többségében a
nyomtatás is a szolgáltatások közé tartozik. A könyvári szervezet intézetekhez (helyenként
tanszékekhez) kötött jellegéből fakadóan a könyvtári szolgáltatások elérhetősége igen tarka
képet mutat. A kis szakos tanszékek könyvtárhasználatánál érthető a 10-13 vagy 10-15 óráig
való nyitva tartás, de a nagy létszámú szakokat kiszolgáló könyvtárak többsége is csak egy
műszakban tart nyitva. A Régészeti Intézet könyvtárát kivéve általános, hogy a kora-esti, esti
órákban a könyvtári szolgáltatások már nem vehetők igénybe.
6. Belső információs rendszer
A belső információs rendszer elektronikus, nyomtatott és audiális eszközökből épül fel. A
legfontosabb belső információs rendszer az ETR, amelyik egyúttal a teljes kari oktatási
adminisztráció eszköze. Innen hívható le a kar valamennyi képzési formában meghirdetett
kurzuskínálata, de lehetőséget nyújt tematikus kommunikációs fórumok nyitására is. A
rendszer bonyolult, karbantartására és az igényekhez igazodó kiigazítására folyamatosan
szükség van, de kielégítően működik. Egyedül a tanári mesterképzések adminisztrációjában
van fennakadás amiatt, hogy estenként a hallgatók két karhoz tartoznak, és a BTK oktatói
bölcsész szakmai kreditek meghirdetésén túl nem férnek hozzá az ETR munkafelületeihez.
A másik legfontosabb információs rendszer a kari honlap, mely belső és külső információs
célokat is szolgál, innen ágaznak le a szervezeti egységek saját honlapjai (a kari honlapnak
létezik a nem külső nyilvánosságnak szánt változata is, a „Belső honlap”, mely szükség
esetén közvetlen beavatkozási lehetőséget biztosít a kari képzési folyamatokba.). A kari
honlap informatív és a szerkezete áttekinthető. Minden képzési szinten meghirdetett
valamennyi oktatási programja a főoldalról elérhető, és az oktatásban részt vevő egységek és
oktatók elérhetősége is könnyen megtalálható. Szerencsés megoldás, hogy a doktori iskolák
oktatóinak nevéről a MAB Doktori adatbázisába lehet eljutni, ahol az oktatók tudományos
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kutatási profiljáról és főbb publikációikról is képet lehet kapni. Talán egyedüli hiányossága,
hogy nem minden részletét frissítik egyforma gyakorisággal. Például a PhD menüpont alatt
elérhető a megvédett disszertációk bemutatása: a cím a 2003 után megvédett disszertációkat
sejteti, valójában zömmel a 2005 és 2008 közöttiek vannak jelen minden doktori iskolában.
Az oktatók tudományos eredményeinek bemutatása pedig általában véve hiányzik, (ld. még a
II.3. pontot). A kari honlap mellett a legfontosabb eseményekről, hírekről, pályázatokról a
kari hírlevél tájékoztat. A hallgatói érdekérvényesítés fő szervezete a Hallgatói
Önkormányzat, mely szintén saját honlapot üzemeltet, a hallgatói felmérések és elégedettségi
kutatások pedig az ELTE Minőségbiztosítási Osztályának honlapján jelennek meg.
A nyomtatásban kiadott információs anyag tematikus szerkesztésű. Ezek részben a hallgatói
önkormányzat folyóiratai (az Első Század a hallgatói tudományos aktivitás fóruma, mely
felvállalja az OTDK díjazott dolgozatainak közlését), részben a kampuszhoz kötődő
eseményekről számot adó magazin (Trefort-kert) és egyéb brosúrák. Az audiális információs
eszköz az EPER rádió, amit a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet hallgatói
üzemeltetnek. A kar hallgatói a felsorolt valamennyi információs rendszert jól ismerik és
használják, érdemi kifogás velük szemben nem hangzott el.
7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar a közvélemény tájékoztatására legfőbb eszközként ugyancsak a kari honlapot
használja. Itt elérhető a képzési folyamatokra vonatkozó valamennyi aktuális információ. A
tágabb tudományos nyilvánosság tájékoztatására szakmai fórumokat (évenként 80-100
konferenciát és workshopot) szerveznek, mely események ütemezése a kari honlapon
olvasható. A felújított Gólyavárban az egyetemi polgárok és a művelt közönség magas szintű
tudományos ismeretterjesztő előadássorozatokat is meghallgathatnak a kar legnevesebb
tudósainak kutatásairól a Gólyavári Esték rendezvénysorozat keretében (e rendezvény
előadásairól videó-felvétel is készül). A tudományos információcsere mellett szakmai
közéleti vitafórumokat is tartanak, ilyen volt az MRK Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Albizottságával együtt szervezett „Mit ér a bölcsészdiploma?” rendezvény. A hallgatók és
leendő hallgatók érdeklődésének kielégítésére a HÖK-kel közösen évente kerül
megrendezésre a Kar Nyílt Napja és a Mesterek napja, és standot üzemeltet a kar az Educatio
szakkiállításon, mely népes közönséget vonz. A tág értelemben vett nyilvánossághoz
hozzátartozik a külföldiek érdeklődésének kiszolgálása, hiszen az önértékelés szerint a
gazdálkodási stratégia az önerős finanszírozási forma növelését a devizás külföldi hallgatók
számának növelésével tervezi megvalósítani. Az ELTE központi honlapján van angol és
német nyelvű tájékoztatás a BTK BA, MA és PhD szintű idegen nyelvű képzéseiről és
képzési programjairól, melyek száma folyamatosan nő, (az újabb interdiszciplináris
mesterszakok is meghirdethetők idegen nyelveken), de a honlap Degree Programmes
menüpontjához tartozó információkat utoljára 2008-ban frissítették.
Az egyetem a közpénzekkel folyó gazdálkodás főbb összetevőiről szóló információkat
(foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások, szerződéslisták, közbeszerzési eljárások,
keret-megállapodások) össz-egyetemi összesítésben a központi honlapon teszi nyilvánossá
„Közérdekű információk” menüpont alatt.
IV.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
A kar szakmai profilja nem vonzza a piaci befektetőket, ezért a tudományos kutatásifejlesztési tevékenység MTA támogatott kutatócsoportokban és az akadémiai intézetekkel
való együttműködésben, illetve pályázati finanszírozás mellett zajlik. További eredményes
fóruma a tudományos kutatásnak a 25 ország 98 egyetemével való nemzetközi
együttműködés, mely közös kutatási és konzultációs lehetőséget jelent a kar oktatói számára.
A kar rendkívül eredményesen vesz részt OTKA pályázatokon, minisztériumok, más
alapítványok és egyéb pályáztatók pályázatain. A folyó tanévben nincs egyetlen olyan kari
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intézet sem, amelyiknek ne lenne érvényes kutatási pályázata. A kutatótevékenység
eredményeképp az elmúlt három évben összesen 2335 folyóiratcikk, 1213 könyvfejezet, 261
könyv, 400 szerkesztett mű és 96 disszertáció született a karon (az önértékelésben megadott
statisztika sajnos nem kellően differenciált: nem mutatja a külföldi és hazai, magyar és
idegen nyelvű publikációk arányát, és a folyóiratcikkeknél sem különülnek el a lektorált és
nem lektorált fórumokon megjelent tételek). A számszerűen kimagasló eredményesség
szembeötlővé teszi, hogy a kutatási produkció dokumentálása nem jelenik meg az intézetek
honlapján, hiszen a kari önértékelésben az oktatási minőség garantálásának egyik fő pillére a
kutatási eredmények oktatásban való közvetlen felhasználása. Ugyancsak nem jelennek meg
sehol a kar információs fórumain az elnyert Humboldt, Fullbright, Melon ösztöndíjakról
szóló híradások, holott ezek nemzetközi tudományos értékmérők (a kari honlapon a
Kutatás/Kutatási programok menüpont alatt az intézetek és tanszékek fel vannak sorolva, de
az általuk végzett kutatások és publikációk nem hívhatók le). Végül, ugyancsak nem kaptak
publicitást az ELTE BTK oktatóinak szellemi produkcióit minősítő hivatkozási mutatók,
melyek többé-kevésbé objektívan jelzik valamely tudományos eredmény hazai és nemzetközi
ismertségét és elismertségét.

IV.III. Ajánlások a kar számára
IV.III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
 Továbbgondolandó az intézmény működtetésének gazdasági stratégiája; egy
kutatóegyetemi címet elnyert egyetem legnagyobb karának kiegyensúlyozottabb financiális
alapokon kell működnie. Miközben elismerésre méltó a kar erőfeszítése az intézeti
könyvtárak elektronikus informatikai rendszereinek és szolgáltatásainak bővítése terén, az
oktatás fő infrastrukturális hátterét jelentő könyvtárhálózat hagyományos állományának
gyarapítási tevékenysége jelenleg ad hoc pályázati forrásoknak van kiszolgáltatva. A
könyvtárak számára célszerű lenne külön előirányzaton biztosítani a sorozatok, bel- és
külföldi folyóiratok fenntartásának valamint az alap- és mesterszakos képzés
szakkönyvigényének az anyagi fedezetét. Ez egyúttal minőségbiztosítási kérdés is.
Együttműködés és feladatmegosztás lenne kívánatos további gyarapítási kérdésekben a kar
intézeti könyvtárai, valamint az MTA Könyvtára és az Idegennyelvű Könyvtár között. A
finanszírozás saját bevételi oldalát segíthetné, ha a kar a Gólyavári esték előadássorozat
értékesítését kezdeményezné közszolgálati médiumnál (Duna TV).
 A kari oktatási és gazdasági adminisztráció jobb együttműködését szolgálná a SAP és az
ETR összekapcsolása, így a hallgatói juttatások kifizetése és egyéb közös adminisztratív
feladatok ellátása lényegesen egyszerűbbé válna. A bölcsész tanári mesterszakos képzésben
pedig mielőbb megoldandó az adminisztrációs zavar elhárítása a BTK és PPK közötti
rugalmasabb együttműködés által.
 A folyó képzésekben a személyi és tárgyi feltételek megfelelő mértékben biztosítottak, de
az oktatói korfa szerkezete még mindig javítható. A vezető oktatói szintre való eljutás (a
kutatási követelmények teljesítése) a bolognai rendszerű képzés oktatói számára a
pillanatnyilag érvényben lévő igen magas tanársegédi és adjunktusi óraszám miatt nehéz és
nem is sikerül mindenkinek. Ez hosszabb távon a doktori iskolák törzstagállományának megújulását hátráltatja, másfelől ellene hat, hogy a mesterképzésben megvalósuljon a kar célkitűzése az oktatók kutatási eredményeinek az oktatásba való közvetlen beépítéséről. A
megoldást törvénymódosítási javaslat kezdeményezése jelenthetné.
 A kar a jövőben a mesterszakok számának gyarapítását tűzte ki stratégiai célként, ezek
között is újabb interdiszciplináris szakok létrehozását és képzés indítását. A tervek megalapozottnak tűnnek, (a személyi és tárgyi feltételek biztosíthatók a képzések számára), a
képzési tartalmak igazodnak a munkaerőpiac elvárásaihoz. Minthogy ezek közül több idegen
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nyelvű képzésen alapul, célszerű a külföldi hallgatók számára elérhetően, idegen nyelvű
képzésként is meghirdetni.
IV.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 Nagyon kívánatos lenne egy teljesen nyilvános kari publicisztikai online adatbázis
létrehozása, mely a kutatási teljesítményeket az MTA doktora fokozatáért pályázók számára
előírt követelmények szerint differenciáltan tartalmazná. Ez az adatbázis természetesen
összeköttetésben kell álljon az MTA MTMT adatbázisával.
 A karon folyó minőségbiztosítást szolgálná egy folyamatosan aktualizált online pályázati
nyilvántartás, mely tartalmazná a 2000 óta lezárt kutatási pályázatokat (és minősítésüket, ha
van ilyen), a folyamatban lévő uniós és hazai pályázatokat, és a kar egységeinek külföldi
partnerekkel való intézményes kutatási együttműködéseit. Ez a két adatbázis egyúttal leküzdené az eredmények hiányos kommunikálását, amit az önértékelés a CSWOT elemzésben
gyengeségként említett.
 Célszerű az ESG alapelvek felhasználásával a kar magas színvonalú képzésének a
minőségét tudatos minőségbiztosítással tökéletesíteni.
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V. ELTE INFORMATIKAI KAR akkreditációs értékelése

V.I. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

A
ELTE

Informatikai Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 az Eötvös Loránd Tudományegyetem INFORMATIKAI
KAR karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alap-, mester- és doktori képzésben, továbbá 2009. óta felsőfokú
szakképzési képzési szinten is szervez oktatást.
o Integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó szakjait. A társkarok közül elsősorban
a TTK-val vannak igen szoros kapcsolatok, ami érhető is, figyelembe véve, hogy az IK a
TTK-ból vált ki. Az ÁJK oktatóinak részvételével indították el a jogi informatikai sávot a
programtervező matematikus szakon. A kar emellett informatikai ismereteket oktat a
TáTK hallgatóinak. Ezen kívül kiterjedt kapcsolatai vannak a hazai társegyetemekkel,
illetve a Babes-Bolyai egyetemmel.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával..
Az oktatók 59%-a minősített, 3-an az MTA tagjai, 9-en rendelkeznek az MTA doktora
fokozattal. A képzési terület szempontjából az egyik legfontosabb infrastrukturális
kérdés, a számítógépes ellátottság megfelelő: a kar 18 laboratóriumában összesen 541
számítógép van, ami a hallgatói létszámhoz viszonyítva jó.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 638 fő.
o A kar által teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók/kutatók létszáma az utóbbi négy
évben 100 körül ingadozik, 2009-ben 111 fő.

V.II. Működés- és minőségértékelés
V. II.1. A szervezeti- és működési minőségértékelés
A 2003-ban alakult/önállósult kar működésében nagyon következetes stratégiái érzékelhető.
Tudatosan egy alapszakra koncentrálnak, ennek minőségével, illetve „marketingjével”
próbálják versenyhelyzetüket javítani. A stratégia sikerességét bizonyítja a szakterületen
belül is kiemelkedően magas hallgatói érdeklődés, illetve az, hogy a legfőbb versenytársnak
tekinthető BME mérnök informatikus szakkal szemben a felvettek pontátlagában kezdetben
meglevő 120 pontos különbség mára 20-ra csökkent. További igen fontos és következetesen
megvalósított stratégiai elem az ipari kapcsolatok integrálása a képzésbe.
Az IK vezetési struktúrája ésszerű, igazodik a kar méretéhez (a 8 tanszék mellett nincs
intézeti szint). A minőségbiztosítás (részletesen lásd később) szervesen beilleszkedik a
vezetésbe. A kar gazdálkodása megalakulása óta kiegyensúlyozott, bár az utóbbi években a
saját bevételek kismértékben csökkenni látszanak, és a gazdálkodás mérlege a határozottan
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pozitívból a null-szaldó felé tart. Ezen folyamat időben történő megállítására mindenképpen
figyelmet kell fordítani.
A jövőt illetően a kar stratégiájában célként jelenik meg a szakirányú továbbképzés
beindítása, illetve a doktori iskola megerősítése. Ez utóbbival kapcsolatban a kar vezetése
érzékeli azt a szakterület-specifikus problémát, hogy a doktoranduszok megtartása a
versenyszférában elérhető igen magas fizetések miatt nagyon nehéz. Ezt tudatosan kialakított
bérpótlékkal kívánják ellensúlyozni.
A látogatás során a bizottság meggyőződhetett arról, hogy az önértékelés reális.
V.II.2.Minőségbiztosítás és –fejlesztés értékelése
Az ELTE IK önálló karként mindössze hat éve működik. A stratégiai tervezés és a
minőségbiztosítási eszközök tudatos alkalmazásának köszönhetően a kar arculata és
erősségei már ennyi idő alatt is jól kirajzolódtak, világosak a további fejlesztési irányok is.
Kiemelendő, hogy a kar tudatosan használja ki a viszonylag kis méret és az egységes
szakstruktúra által kínált előnyöket. A minőségbiztosítási eszközökkel kapcsolatban fontos,
hogy mind a hallgatók, mind az ipari partnerek irányából érkező visszajelzések beépülnek a
kar mindennapi oktatási tevékenységébe.
1. Minőségpolitika, -stratégia, eljárások a minőség biztosítására
A tudatosan működtetett kari minőségbiztosítási rendszer lényeges eleme, hogy igen
tudatosan integrálják a hallgatói munka értékeléséből, illetve az ipari partnerektől érkező
visszajelzéseket.
2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés
A kari szakstruktúra egyszerű és logikus. A programtervező informatikus alapszakon két
szakirány akadémiai jellegű, azaz megfogalmazott a mesterszintre való felkészítés, míg két
további szakirány a munkaerőpiacra történő kilépést igyekszik elősegíteni. Működtetnek
emellett két tanári szakirányt is, amelyeknél a különbség az, hogy az egyiknél a minor szak a
matematika, a másiknál bármely más szak lehet. A programtervező matematikus mesterszak
négy szakiránnyal működik, emellett meghirdette a kar a térképész mesterszakot és részt vesz
az informatikatanár mesterképzésben. A minőségbiztosítás szempontjából lényeges, hogy
évente értékelik a hallgatói teljesítéseket, és az eredmények alapján a képzési programokban,
illetve szükség esetén a hálótervekben megfelelő változtatásokat eszközölnek (pl.
felzárkóztató kurzust vezetnek be). Hasonlóan fontos az is, hogy a karon társadalmi tanács
működik, amelynek észrevételeit ugyancsak beépítik a képzési programokba.
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
A hallgatói teljesítmények értékelésével kapcsolatban fontos fejlemény volt, hogy a 20082009-es tanévben pontosan szabályozták a látogatásköteles előadásokon, illetve a
gyakorlatokon való részvételt, illetve a nem-látogatás következményeit. Valószínűleg ennek
is szerepe van abban, hogy a hallgatók az OMHV kérdőívek kitöltésekor csaknem a
maximumot adták az értékelési gyakorlatra vonatkozólag.
4. Az oktatói minőség biztosítása
Az IK-n az oktatói kar minőségének fenntartása, illetve az oktatói utánpótlás biztosítása
szempontjából az egyik legfontosabb probléma az informatikai ipar elszívó erejének
ellensúlyozása. Az oktatói előmenetel elősegítésének egyik fontos eszköze az egy éves
alkotói szabadság biztosítása, amelyet jelenleg évente két fő vehet igénybe. Támogatják
emellett a fiatal oktatókat a PhD megszerzésében is.
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5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar a hallgatói tanácsadás kérdésében is jól használja ki a viszonylag kis méret és egyszerű
szakstruktúra által kínált előnyöket. A tájékoztatás fő forrásait a Tanulmányi Osztály, a
szakfelelősök, illetve a HÖK-kel közösen működtetett mentor rendszer jelenti. Ez utóbbi
esetében külön kiemelendő a tudatosság és rendszeresség (a tanulmányaikat megkezdő
hallgatókat kis csoportokba osztják, a csoportokhoz rendelt felsőbb éves mentorok heti
rendszerességgel, órarendbe osztva foglalkoznak az elsős hallgatókkal).
Az IK kari könyvtára az ELTE könyvtári hálózatának része. A TTK-val közös
olvasótermet és raktárt használnak, melynek szabályait kétoldalú megegyezésben rögzítették
(a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételét az elsőéves hallgatóknak a mentorálási program
keretében mutatják be). Az állomány gyarapítása kari és pályázati forrásokból történik, a
szakmai felügyeletet a kari Könyvtárbizottság látja el. A szakirodalommal való ellátottság –
beleértve a megfelelő adatbázisokat is – megfelelő.
A kar önállóan nem biztosítja idegen nyelv oktatását. A jövő évtől kezdődően tervezik,
hogy lehetőséget biztosítanak a magyar hallgatók számára is arra, hogy az angol nyelvű
képzésbe bekapcsolódjanak. Ez egy nagyon fontos előrelépés lehet.
A kar önálló sportolási lehetőséget nem nyújt.
Az IK tevékeny részt vállal a kutatói életpálya és a tudomány népszerűsítésében. Ezek
során próbálják kihasználni a lágymányosi kampuszon a TTK jelenlétét a társtudományok
népszerűsítésére. Részt vesznek továbbá a szakmai szervezetek, az ipari és akadémiai szféra
által szervezett versenyeken, tehetséggondozási programokban.
6. Belső információs rendszer
A belső információs rendszer működtetése hatékony, a rendszer fejlesztésében a kar
tudatosan kihasználja azt az előnyét, hogy éppen itt áll rendelkezésre az adatbázisok
fejlesztésével és működtetésével kapcsolatosan a legnagyobb szakértelem.
7. Nyilvánosság, közvélemény tájékoztatása
A kar működésében fontos szerepe van a belső és külső tájékoztatásnak, melynek irányítására
létrehozták a kommunikációs igazgatói pozíciót. A külső tájékoztatás sikerének legfőbb
mércéje az, hogy a mindössze hat éves kar meglehetősen jól pozícionált az országos
köztudatban. Fontosnak és követendőnek tartjuk azt, hogy a sajtó munkájának támogatására
készítettek egy sajtólistát, amely arra szolgál, hogy külső érdeklődés esetén a sajtó
munkatársai hatékonyan megtalálják azt a szakembert, aki kérdéseikre válaszolni tud.
V.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
Az előző pontok részletes elemzéséhez képest további általános észrevételek
megfogalmazása nem szükséges. Az önértékelés adatai alapján kapott képet a bizottság
reálisnak ítéli.

V.III. Ajánlások a kar számára
V.III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
 A jól szervezett, a magyar felsőoktatási „piacon” jól pozícionált kar számára a közeli
jövő egyik legnagyobb kihívása a minőségi oktatói gárda megtartása. (Ld. ipar elszívó hatása,
doktoranduszok megtartásának nehézségei a nagy kereseti különbségek miatt stb.) A
probléma megoldásához az egyik forrás az ipari projektek bevétele lehet, ezért különösen
aggasztó, hogy az utóbbi években az egyébként igen jelentős ipari kapcsolatokkal rendelkező
karon az ipari bevételek kismértékben csökkentek. Feltétlenül javasoljuk az okok feltárását,
és szükség szerint a stratégia megfelelő módosítását.
 Az informatikai iparban történő elhelyezkedés során alapvető elvárás a használható
nyelvtudás. Ezért az a terv, hogy a jövő évtől lehetőséget biztosítanak a magyar hallgatók
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számára is arra, hogy az angol nyelvű képzésbe bekapcsolódjanak, igen fontos, ennek
megvalósítása minden támogatást megérdemel.
V.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 A karon a hagyományos minőségbiztosításra építve megindult a minőségbiztosítási
rendszer tudatos kiépítése, elsősorban az érdekeltek véleményének a figyelembevételével.
Célszerű ezt a munkát az ESG alapelvek alapján tovább folytatni. A fejlesztés érdekében
javasolható a minőségszabályozás célrendszerének kiépítése a kar értékrendjének
tudatosítása és erre építve a minőségcélok megfogalmazása által, továbbá a
minőségszabályozást hatékonyan segítő információs rendszer kialakítása.
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VI. ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR akkreditációs értékelése
VI.I. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

A
ELTE

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 az Eötvös Loránd Tudományegyetem PEDAGÓGIAI ÉS
PSZICHOLÓGIAI KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alap-, mester- és doktori képzésben szervez oktatást, valamint folytat
felsőfokú szakképzést és szakirányú továbbképzést is.
o Integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó szakjait, továbbá szerepet vállal az
ELTE más karain folyó képzései alapozó és szakmai törzsismeretköreinek pedagógiai és
pszichológiai szakterületi oktatásában.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 647 fő.
o A kar állományában a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 2009-ben 113 fő.

VI.II. Működés- és minőségértékelés
VI.II.1. A szervezeti és a működési minőségértékelés
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapítására 2003. szeptemberében került sor. A kar a
neveléstudomány, a pszichológia és a sporttudomány tudományágak művelésére jött létre, s
ellátja e diszciplínák oktatását mindhárom képzési ciklusban. Részt vesz továbbá a pedagógusképzésben és -továbbképzésben. Az ELTE-n folyó tanárképzés felelőse, s ezt a feladatát az
egyetem számos karával együttműködésben újította meg. A kari önértékelés fókuszpontjai
szerint a PPK megalakulása óta is folyamatos, nagy léptékű változásban van, amelyben képzési
kínálata és szerkezete gazdagszik, növekszik a hallgatói létszáma, kutatási tevékenysége tágul,
vele együttműködő partnereinek száma nő és infrastruktúrája gazdagodik. A PPK az ország
mértékadó tanárképző intézménye, ez nem csupán a karon folyó alap-, illetve mesterképzések
hallgatói keresettségének köszönhető, de az úgynevezett pedagógusképzési ELTE-modellnek
is. Az ELTE-modell a tanárképzés egyetemen belüli egységes tartalmi, szabályozási és szervezeti rendszere. A tanárképzés a kar oktatási feladatainak harmadát jelenti.
A fókuszpontok egyikét képezi a Pedagogikum Központ létrejötte és működtetése. A
Pedagogikum hálózatos szervezeti megoldásként jött létre a pedagógusképzési karokból, s nem
csak e kar, de a Tanító- és Óvóképző Kar és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
adminisztrációját is végzi, és alapot ad a karok közötti oktatási, kutatási és fejlesztési együttműködéshez. A PPK a sporttudományi oktatás és a hallgatói szabadidősport felelőse is.
A kar három szakterületének oktatására, kutatására és fejlesztésére alapulva, az interdiszciplináris kapcsolatokat megtartva három intézetet tart fenn. A Pszichológiai Intézet a

33/63

ELTE PPK AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS
2010/9/V. sz. MAB határozata

nemzetközi és hazai szakma meghatározó műhelyeinek központja. A Neveléstudományi Intézet
a neveléstudomány néhány területén országosan is vezető szerepet játszik. Az ELTE egészének
nyújt szolgáltatást, és képzési műhely is az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet. Az
intézetek mellett fél évtizede működik önálló oktatási-kutatási egységként az interkulturalitást
és multidiszciplináris ismereteket gondozó és fejlesztő műhely.
Az intézmény vezetői szerepkörei és kari fórumai a minőségbiztosítási szempontoknak
megfelelően feladat- és felelősségkör alapján megfelelően strukturáltak. A kar gazdálkodási,
oktatásszervezési, tanulmány-nyilvántartási és humánpolitikai feladatait a társkarokkal együtt
létrehozott Pedagogikum Központ látja el, egyéb feladatainak működtetésére viszont saját
vezetési rendszere szolgál. A PPK szervezeti felépítése a külső és belső kapcsolatrendszer
kiterjedtségének megfelelően célszerű. A különböző szervezeti kapcsolatok, fórumok
tevékenységében jól kitapintható minőségbiztosítási kontrollok vannak.
A magyar felsőoktatásban a hallgatói teljesítmények alapján készülő felsőoktatási
rangsorolások szerint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar visszatérően kiemelkedően jó helyet
foglal el a rangsorban, s komoly igény mutatkozik a képzési tevékenysége iránt. A karon
kiadott diplomák száma igen nagy (2007-2009 valamennyi évében 1000-nél magasabb).
A karon folyó intenzív kutatási tevékenységnek megfelelően a tudományos publikációk
mennyiségi mutatója átlagosan megfelelő (3-4 publikáció/év/fő), ugyanakkor az átlag mögött
jelentős mennyiségi és minőségi egyenetlenségek tapasztalhatóak. Jelentős eltérés van a kar két
meghatározó intézetének kutatói orientációja és nemzetközi beágyazottsága között is. A
Pszichológiai Intézet kutatómunkája a külföldi publikációk arányát, a művelt témák jellegét
tekintve közel áll a nemzetközi normákhoz, míg a Neveléstudományi Intézetet a hazai
publikációk magasabb aránya jellemzi és témái között meghatározó súlyúak a történeti és
elméleti témák.
A hallgatók versenyeredményei a tudatos intézményi stratégiát tükrözve kiemelt kari
gondoskodásra utalnak. A kar két doktori iskolájában számos doktorjelölt végzi és fejezi be
tanulmányait (a 2009-ben felvett doktoranduszok száma a Neveléstudományi Doktori
Iskolában 49 fő, a Pszichológiai Doktori Iskolában 29 fő; a doktori iskola alapítása óta a két
iskolába összesen felvett doktorandusz száma 721 fő, s a fokozatot szerzettek száma 234 fő). A
kiadott fokozatok számát tekintve a két doktori iskola között igen nagy különbségek vannak. A
vezető oktatók értelmezése szerint ez az ország különböző pedagógusképző intézményeiben
oktatókra nehezedő korábbi fokozatszerzési kényszernek tulajdonítató.
A kar állami támogatása csökkenő tendenciát mutat, amelyet arányaiban nem
kompenzálnak a kar saját bevételi forrásai.
A fentiek alapján a kar szervezete, vezetési rendszere, kiemelkedő működési eredményei,
jellemzői bizonyítják, hogy a Pedagógiai és Pszichológiai Kar megfelel az akkreditációs
feltételeknek.
VI.II. 2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására.
A Pedagógiai és Pszichológiai Karnak van küldetésnyilatkozata, megfelelő jövőképe,
kidolgozott minőségpolitikája, amely megfelel a modern elvárásoknak. A minőségcélok elérése
érdekében eljárásokat dolgoztak ki, például a hallgatói elégedettség széles körű mérésére, a
partnerkapcsolatok és az oktatói eredmények követésére, a munkatársi elégedettség megismerésére, a fejlesztések áttekintésére. Megfelelően működik a karon a minőségbiztosítási
bizottság, üléseit negyedévente tartja. A minőségcélok elérésére kidolgozott stratégiát éves
célokra lebontották és folyamatosan figyelik a teljesítéseket.
2. A képzési programok indítása követése, és belső értékelése
A kar a folyamatait szabályozza, felügyeli, gondoskodik a szabályzatok vizsgálatáról.
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A többciklusú képzésre sikeresen átállt kari képzési szerkezet jellemzője, hogy megteremtődött a jelentősebb alapképzési szakok mesterképzési szakon történő folytathatósága az
intézményen belül. A Kar képzésének jellemző eleme. Jelentős előnyt ígér a kar számára a
nemzetközi hallgatói csereprogramokban az angol nyelvű pszichológus- és neveléstudományi
képzések folytatása. A képzési programok minőségbiztosítását jelzi, hogy a szakgazdák már a
harmadik évnél áttekintették az alapképzési programokat, elemezték a tanulmányi előrehaladás
ütemét, a hallgatók előrehaladását, illetve a hallgatói tapasztalatokat, véleményeket.
A hallgató/oktató arány ugyancsak megfelelő. A nemzetközi összehasonlításból ismert átlagnál
kevesebb hallgató jut egy oktatóra (16 fő) – amennyiben nem vesszük figyelembe a szakirányú
továbbképzésben, a karon túlnyúló képzésekben való részvételt.
A karon jelentős érdeklődés nyilvánul meg az andragógia mesterszak iránt. Ugyancsak új,
az országban eddig hiányzó képzéseket nyújt a PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai
Központja, míg az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet szakirányú továbbképzései
szintén új lehetőségeket jelentenek. A pedagógia alapszak pedagógiai tartalmának
korszerűsítése folyamatos, a neveléstudományi mesterszak lehetőséget nyújt a
pedagógusképzési társszakot végzettek tanulmányainak folytatásához. A pszichológus
képzésben az ELTE domináns szerepet visz. Az intézetben foglalkoztatott szakemberek
minőségi oktató és kutatói munkáját igazolja, hogy a mesterképzésben négy szakirányt indított
el, s újabb szakirányok indítására törekszik.
A tanári mesterképzést jellegzetessége, hogy bár a tanárképzés diszciplináris alapképzésen
nyugszik, egyetlen mesterszak, amelynek a szakpárosítás révén szabadon kombinálható
moduljai vannak. A gyógypedagógus képzés két szinten (BA és MA) folyik, a négyéves
tanítóképzésből a neveléstudományi mesterképzésbe lehet tovább lépni. A pedagógiai
programok összeállítása, a szaklétesítési dokumentációk kidolgozása többnyire a több
felsőoktatási intézmény alkotta konzorciumi keretben történt.
Az akkreditált szakokon folyó képzésekben bekövetkezett változásokat azzal magyarázza az
egyetem hogy átalakult a közreműködő oktatói kör. Ugyanakkor az alapképzési szakok
némelyikénél kisebb módosítást eredményezett az első ciklus tapasztalata is. Átalakították az
előfeltétel-rendszert, ésszerűsítették a tanulmányi és oktatási terheket. A változásokról a MAB
nem kapott tájékoztatást, ezért ezekről összeállítást kér, hogy a párhuzamos szakakkreditáció
során körültekintően megvizsgálhassa a változásoknak a képzés minőségét érintő hatását.
A karon az alap- és mesterképzési szakokra magas ponthatárokkal léphetnek be a hallgatók,
ennek ellenére számos szak az ország legkeresettebbjei közé tartozik. Ugyanakkor például a
pszichológia szakon a budapesti alternatív képzőhelyek komoly versenytársakká emelkedtek. A
Kar képzési portfoliójának kiemelt eleme az idegen nyelvű képzés. A neveléstudományi és
pszichológiai angol nyelvű képzési programokon magas a hallgatói létszám.
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
Fontos, hogy a hallgatók felmérésének (zárthelyi, teszt, vizsga, stb) a követelményrendszere
világos, egyértelmű és nyilvános. Figyelnek arra, hogy maguk a felmérések szakszerűek,
objektívek és igazságosak legyenek, az oktatás eredményességét is jelezzék. Az értékelés
összetett, hagyományos és modern elemeket tartalmaz: gyakorlati jegyre, kollokviumra, félév
közbeni és/vagy személyes értékelés mellett a pedagógia alapszakon bevezették a „munka
portfoliót”. A nagy évfolyamlétszámok miatt azonban a hallgatók az ismereteikről többnyire
írásban adnak számot. A hallgatói visszajelzések igényét mutatják a különböző szervezeti
egységek által szervezett találkozók, táborok, gyakorlatok és a nem szokványos tanár-diák
kommunikációs formákra való törekvés.
4. Az oktatógárda minőségbiztosítása
A kar szabályzatban rögzített módon gondoskodik az oktatók teljesítményének méréséről.
Működteti az oktatók hallgatói véleményezési rendszerét, annak eredményeit felhasználja. Az
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ELTE minőségfejlesztési szabályzatának megfelelően félévenként elkészítik a hallgatói véleményezések alapján az oktatói munka jellemzését. A Karon a hallgatók válaszadási hajlandósága folyamatosan növekszik, s az egyetemen a legmagasabb. A hallgatói együttműködés e
téren is példás. Emellett az oktatói engedéllyel publikussá váló értékelések aránya is magas, az
egyetemi karok között a második legmagasabb
A tudományos teljesítmények értékelésének (publikációs normák, elvárások) tekintetében a kar
intézetei között jelentős különbségek vannak.
A kar az elmúlt időszakban kiemelt feladatának tekintette a megfelelő oktatói minőség
biztosítását. Nőtt a vezető kutatók és fiatal oktatók száma, a minősített oktatók aránya öt év
alatt mintegy tíz százalékkal emelkedett. Ugyanakkor szembetűnő a negyvenes középgeneráció
alacsony jelenléte. Az oktatók szakmai színvonala magas: az egyetemi tanárok száma, a
minősített oktatók arányának növekedése igazolja ezt. A munkatársi létszámnövekedésnél is
nagyobb mértékű a karon a publikációs teljesítmény pozitív változása, amely tudományos
irányultságot és teljesítményorientáltságot jelez. Az oktatási és kutatási tevékenység fejlesztése
erős összefüggésre utal.
Az oktatók, tudományos munkatársak besorolásában minőségi elem a korábbi főiskolai
tanárok és docensek számának csökkenése, illetve az egyetemi tanárok számának növekedése.
A Kar tudományos tevékenysége és teljesítménye jelentős, a munkatársak létszámnövekedésénél magasabb mértékben fejlődő. A pszichológiai szakon több nemzetközileg is
értékelt szakmai műhely tevékenykedik, ahol az oktatók-kutatók nemzetközi együttműködései
jelentősek. Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központban, az Egészségfejlesztési
és Sporttudományi Intézetben és a Neveléstudományi Intézetben tevékenykedő szakmai
műhelyek megjelenítése alacsonyabb.
A Pszichológiai Doktori Iskola vezetője akadémikus, egyetemi tanár. A doktori iskola
jelenleg öt alprogrammal működik. A Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője egyetemi
tanár, és az iskola egy-egy törzstag vezetése mellett hat programból szerveződik. Igen nagy
aránytalanságok mutatkoznak a két doktori iskola oktatói háttere között. A Neveléstudományi
Doktori Iskolának 128 oktatója (ebből 115 témavezető), míg a Pszichológiai Doktori Iskolának
53 oktatója (ebből 43 témavezető) van [Forrás: Országos Doktori Tanács adatbázis,
megtekintés 2010. május 2.]. A két diszciplína tudományos potenciálja alapján ezek a
mennyiségi különbségek nem látszanak indokoltnak. Ugyanakkor mind a Neveléstudományi
Doktori Iskola új vezetője, mind pedig a kar vezetése kinyilvánította elkötelezettségét a
mennyiség helyett a minőségi szempontok fokozottabb érvényesítése mellett. A Pszichológiai
Intézet, valamint a doktori iskola nemzetközi kapcsolatrendszere kiegyenlített, publikációik
nagyrészt angol nyelven megjelent munkák. A Neveléstudományi Doktori Iskola inkább a
német nyelvterületen fejlesztette – publikációkkal is dokumentálható – kapcsolatait.
A Pedagogikumban rejlő lehetőségek közül a sikeresen megoldott adminisztratív –
oktatásszervezési feladatok mellett előnyöket ígér a karok szakmai-oktatási-kutatási
együttműködésének erősödése, s ez egyben erőforrás-megtakarítást is lehetővé tesz.
5. A tanulás erőforrásai és a hallgatók támogatása
A kar megfelelő pedagógiai eljárásokkal segíti a tanulást, és egyben korszerű módokon
támogatja a tehetségek kibontakoztatását. A könyvtári szolgáltatás kielégítő, a számítógépekkel
való ellátottság megfelelő, internet használatára mód nyílik, és egyéb lehetőségek
(tanulmányutak, konferenciák, egyéni támogatások) is adódnak a hallgatók számára.
A tanulástámogatás, az eszközök és a hallgatói szolgáltatások körébe sorolható még a hallgatói
tanácsadás, gazdag szolgáltatásokat nyújtó kari könyvtár, sportolási lehetőségek, öntevékeny
közművelődési lehetőségek. Általános idegen-nyelv oktatás nincs a karon, egyes szakokon a
szakmai célú idegennyelv-tudást speciális kurzusokkal segítik. Emellett jelentős szerepe van az
angol nyelven folyó pszichológusképzésnek, ami nem csak a nyelvtudás szempontjából
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jelentős, hanem egyben további lehetőségeket teremt a hallgatók korszerű tananyagokkal való
ellátására is.
A kar a folyamatosan csökkenő támogatás mellett, köszönhetően az erős központosításnak,
eredményesen gazdálkodik. Saját bevételei hozzájárulnak a kari egyensúly fenntartásához.
6. Információs rendszerek
A kari információs rendszer a képzési folyamat minőségének folytonos tökéletesítése
érdekében összegyűjti és elemzi az ehhez szükséges információkat, és ha szükséges, akkor
ezen ismeretek birtokában beavatkozik a képzési folyamatba.
Az egyetem adatgyűjtésével a hallgatók különböző populációit érik el. Adatokat gyűjtenek
a kari jelentkezőkről, a gólyákról, az alapképzésben végzettekről és a munkaerő-piaci
elhelyezkedésről. Az elemzések alapján megállapítható, hogy az ELTE a legnépszerűbb az
országos összes jelentkező száma alapján, karai közül a PPK a beadott jelentkezések száma
alapján a második helyen áll. A kar alapképzésére jelentkezők elért átlagpontszáma magas,
legtöbben pedagógusként kívánnak majd dolgozni.
7. A közvélemény tájékoztatása
A kar az adatszolgáltatási jogszabályi kötelezettségeinek eleget tesz és tájékoztatja az
érdekelteket a gazdálkodásáról.
Az oktatást és kutatást támogató két informatikai felülettel rendelkezik, amelyhez kari
fejlesztésű „e-learninges” felület kapcsolódik. Ez utóbbi projektmunkához is rendelhető.
Mindez kiegészül a Pedagogikum Központ internetes felületével. A kari honlap a belső és
külső tájékoztatás megfelelő eszköze. A minőségbiztosítási eredmények rendszeresen
elérhetők. A közvélemény ezen kívül felsőoktatási tájékoztatási programokból,
rendezvényekből, fórumokból is tájékozódhat a kari eseményekről.
VI.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
A kar megfelelő kutatói munkálkodása és publikációs tevékenysége ellenére rendelkezik még
tartalékokkal. A pályázati aktivitás és a kutatók szakmai érdeklődésének rugalmassága
növelhető, ugyancsak további fejlesztésre vár az oktatással jelentősen leterhelt oktatók-kutatók
tevékenységének motiválása. A kar kutatásaira jellemző az intézményen belüli és a más
intézményekkel való együttműködés, s nincsenek híján a nemzetközi együttműködéseknek
sem. Az oktatói-kutatói kapcsolatok mentén alakultak részben az Erasmus program keretében
megteremtett hallgatói (82 BA és MA hallgató, 25 doktorandusz) és oktatói (42) cserék is. A
kari csoportok, munkatársak pályázati sikeressége összességében megfelelő, kiugróan magas a
Pszichológiai Intézeté.

VI.III. Ajánlások a kar számára
A kar munkaszervezése, minőségbiztosítási gyakorlata, oktató és kutató munkájának
színvonala általában jó, némely tekintetben kiemelkedő. Ugyanakkor a jó átlag mögött vannak
belső egyenetlenségek. Ezek megoldására nagyrészt lehetőség kínálkozik a karon belül az
egységek közötti szorosabb interakció révén.
VI.III.1 Szervezeti és működési javaslatok
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, mint új profilú fakultás, beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. A gazdag múlt örökségét folytatva oktatói és kutatói műhelyeit megtartva, új
tudományterületek művelésével kiegészülve a kar holisztikus arculat megteremtője. A terület a
pszichológiai és pedagógiai jelenségek sajátosságaival, a sporttudomány által az ember
fizikumával, az interkulturális pedagógia és pszichológia révén a kultúrák közti kommunikáció
és konfliktuskezelés elméletével és gyakorlatával, a Felsőoktatás-menedzsment Intézeti
Központ megalakulásával az andragógia területével válik teljessé. A 2003-ban alapított
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fakultás, amely a tanárképzés interdiszciplináris bázisa is, modell értékű, amelynek belső és
külső elemzése elkerülhetetlen:
 A kar két meghatározó intézete jelentős mértékben együttműködik a tanárképzés terén, a
tanári szak pedagógiai, pszichológiai komponenseinek tanításában. Ugyanakkor, ahhoz képest,
hogy a neveléstudomány és a pszichológia milyen sok területen érintkezik, a két nagy intézet
között kevés oktatási és kutatási együttműködés alakult ki. További oktatási együttműködés
rejlik például a neveléstudományi és a pszichológia mesterszak egyes közös képzési
feladatainak ellátásában, például a statisztikai, kutatás-módszertani területeken, de akár a
neveléslélektan vagy a fejlődéslélektan terén is.
 Hasonlóképpen kiaknázatlan lehetőségek vannak a két doktori iskola együttműködésének
kibővítésében is. Amíg a Pszichológiai Doktori Iskola magasan kvalifikált kutatóintézeti
munkatársakat és más egyetemek oktatóit szerepelteti meghívott oktatóként, a Neveléstudományi Doktori Iskolában magas a főiskolákról meghívott oktatók aránya. Feltűnő
ugyanakkor, hogy milyen kevés közös oktatója van a két doktori iskolának. Megfigyelhető
továbbá az is, hogy a Pszichológiai Doktori Iskolában relatíve (a nemzetközi trendekhez és a
gyakorlat jelentőségéhez képest) kevés a pedagógiai-pszichológiai és fejlődés-lélektani témák
száma, azaz általában alulreprezentáltak azok a területetek, amelyek a neveléstudományokkal
érintkeznek, és amelyek az oktatás, a tanítás és tanulás tudományos megalapozását szolgálják.
Ezekből a megfigyelésekből következtetni lehet arra, milyen jellegű további együttműködések,
mely jó gyakorlatok átvétele segíthetné a minőség fejlesztését.
VI.III.2 Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 Miután a Pedagógiai és Pszichológiai Karnak kiemelt célja, hogy a tanárképzésben érintett
egyetemi karokkal együttműködve a tanárképzés modelljét kínálja Magyarországnak, célszerű
annak formálódó gyakorlatát időről időre monitorozni, mind a koordinatív, mind az oktatási,
kutatási, fejlesztési szerepköröket illetően. Fontos, hogy a Pedagogikumban létrejövő modell
(amelybe a pedagógiai társkarok a stratégiaalkotás szervezeti kereteit, személyi feltételeit és a
stratégiai döntési hatáskört delegálták) a centralizált vezetés mellett a társkarok értékeinek
integratív fejlesztését és tevékenységét foglalja magába, és az innovációs kapacitást növelje, a
képzési kínálat bővítését szolgálja.
 Az idegen nyelvű képzés a kar jelentős értékeinek egyike. A jövőben az angol, illetve, ahol
a feltételek rendelkezésre állnak, a német nyelvű képzést a magyar hallgatók számára is
célszerű megnyitni. Mivel a PPK-n – egyes szakok kivételével, ahol a felvétel feltétele
legalább egy idegen nyelvvizsga – nincs általános idegen nyelvi képzés, s mivel az egyes
szakokon elérhető néhány kurzus kivételével nem általános a szakmai célú idegennyelv-tudás
bővítése, az idegen nyelvi képzés fejlesztésére a karnak koncepció kidolgozása és stratégia
kialakítása javasolt
 A karon a nagy évfolyamlétszámok miatt írásbeli vizsgával záruló előadások mellé ritkán
társul szóbeli vizsga vagy annak lehetősége. A hallgatói kérdőíves felmérések ismeretében
megfontolandó, hogy a hallgatói számonkérésben nagyobb súlyt kapjon a szóbeli számonkérés.
 A kar tetemes oktatási feladatához mennyiségi és minőségi mutatók szerint eddig is
fejlesztette az oktatói erőforrást. Az oktatási terhek, a szakok népszerűsége is azt mutatja, hogy
az oktatói minőség biztosítása továbbra is a kar vezetésének fontos feladata, különösen a
közép- és a tanársegédi generációra való tekintettel.
 Az ELTE három pedagógusokat képző kara által megteremtett hálózatos integrációs forma
lehetőséget nyújt arra, hogy szakmai értéküknek megfelelve szerepeljen a pedagógusképzés az
egyetem szerkezetében. A hálózatba szervezettség hátrányait és előnyeit – lévén e kooperáció a
magyar felsőoktatásban újszerű – érdemes a részt vevő karok közössége által meghatározottan
rendszeresen monitorozni, s adatait különböző értelmezéseknek alávetni.
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 Amíg a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók-kutatók között az egyetemi tanárok, az
adjunktusok, a tanársegédek száma nő, a docenseké erősen csökken. Ugyanakkor gyarapodnak
a habilitáltak és az akadémiai doktori címmel rendelkezők is. Középtávon veszélyt rejt
magában az a tény, hogy az egyetemi docensek, s különösen a negyvenes évekbeli
középgeneráció jelenléte alacsony.
 Célszerű az ESG alapelvek felhasználásával a kar magas színvonalú képzésének a minőségét tudatos minőségbiztosítással tökéletesíteni.
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VII. ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR akkreditációs értékelése
VII.1. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

A
ELTE

Társadalomtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 az Eötvös Loránd Tudományegyetem TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alap-, mester- és doktori képzésben szervez oktatást, valamint folytat
szakirányú továbbképzést is.
o Az ún. mátrixos képzés keretében sikeresen integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó
képzéseit, továbbá sokrétű szerepet vállal az ELTE más karain folyó képzések társadalomtudományi – elsősorban a szociológiát érintő – alapozó és szakmai törzsismeretköreinek
oktatásában.

o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 622 fő.
o A kar állományában a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 2009-ben 69 fő.

VII.II. Működés- és minőségértékelés
VII.II.1. A szervezeti és a működési minőségértékelés
Az ELTE Társadalomtudományi Kara a MAB támogató határozatának birtokában 2002-ben
létesült. Kari akkreditációra a TáTK esetében most kerül először sor, hiszen az ELTE korábbi,
tíz évvel ezelőtti intézményi akkreditációs eljárása idején a kar de jure még nem létezett. Ez a
körülmény tehát a mostani jelentésnek különös súlyt ad.
A tárgyi környezet funkcionálisan kielégítő, de nehezen megélt, folyamatosan frusztráló
tényként van jelen a TTK intézeteivel való „szimbiózis” és a közösségi terek hiánya. Az amúgy
teljesen modern épület nem tud a társadalomtudományi műveltség igazi egyetemi otthonául
szolgálni. Egy társadalomtudományi kar esetében kiemelkedően fontos a könyvtár. Amilyen
öröm látni modern, komoly informatikai eszközökkel ellátott szobákat, ugyanolyan elkeserítő a
könyvtár mérete: nagyon kicsi és javarészt máris megtelt. Nem jó, hogy a pinceszinten van,
holott egy könyvtárnak, különösképpen egy társadalomtudományi intézetben, éppenséggel
középponti helyet kellene kapnia presztízsben, férőhelyben és pozícióban egyaránt.
Ugyanakkor imponáló a kari figyelem a fogyatékkal élő hallgatók irányában. Korszerűen
felszerelt labor és szakértő segítők állnak például a látássérültek rendelkezésére, még a kari
könyvtárban is.
A sokféle szakot a legkülönfélébb átoktatási konstrukciókban gondozó kar érzékelhetően
nagyon intenzív, napi logisztikai kihívásokkal küzd meg – sikerrel. A mátrixos rendszer az
oktatóknak kihívást jelent, a hallgatók pedig jól alkalmazkodnak hozzá. A „hangadó” hallgatói
vélemények szerint a kari vezetés együttműködő, és kifejezetten befogadó a hallgatói
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kezdeményezések iránt. Kiemelkedő a – rendkívül impulzív – PhD hallgatók elkötelezettsége a
kari oktatás színvonala és menedzselése mellett.
A TáTK megalakulása előtt egyetemi szintű politikatudományi oktatás az ELTE ÁJK-n
(politológia) és a BTK-n (politikaelmélet) is folyt. A MAB 2002/9/VII/2/1. sz. határozata
leszögezte: „(…) a 121/2002. (V. 15.) Korm. rendelet a politikaelmélet szak megszűnéséről
rendelkezett, hatályba lépése óta (2002. május 23.) a szakon új évfolyam nem indítható. (…)
politikatudományi képzés a politológia szakon folyhat, mely szak jelenleg – az országban
egyedülállóan – az ELTE-n az Állam- és Jogtudományi Karhoz tartozik. A politikaelméleti szak
kifutásának idejére bizonyára az egyetem megtalálja a politológus képzés helyét, és nem áll elő
nem kívánatos kettősség a szak képzésében.” A jelenlegi állapot ekként összegezhető:
A Társadalomtudományi Kar létrejöttével a Politológia tanszék, a szakkal együtt a TáTK-ra
került. A párhuzamosságot elkerülendő a bolognai rendszer bevezetésekor az a megállapodás
született, hogy alapképzési szakot csak az ÁJK indít, a tudományterülethez kapcsolódó mester
szak indítására mindkét kar lehetőséget kap. A mester szak létesítése és indítása végül a két kar
(ÁJK, TáTK) együttműködésében valósult meg. Formálisan a szak „gazdája” az ÁJK, a négy
szakirány egyenlően oszlik meg a két kar között. Az együttműködés módjáról és a finanszírozásról a két dékán által aláírt megállapodás rendelkezik. A mesterszakon jelenleg egy
évfolyam tanul. A működtetéshez szükséges egyeztetéseket a két kar oktatási dékán-helyettese
végzi.
A TáTK rendelkezik az oktatott szakokhoz szükséges oktatói-kutatói állománnyal. A 2009.
évi adatok szerint 13 oktatója az MTA doktora, 55 oktató PhD fokozattal bír, 24 oktató
habilitált doktor. A tudományosan minősített oktatók/kutatók aránya magas, 66%, viszont a
korfa tekintetében „túlerősödött” a kar, tehát az intenzív fiatalítás elkerülhetetlen. Erre minden
tanszéken tudatos törekvés mutatkozik.
A hallgatók száma magas, és a felvételre jelentkezők aránya is kiemelkedő. A 2010.
márciusi jelentkezési statisztika szerint a tényleges jelentkezők száma 3757 fő.
A doktori iskolában 2005-2009 között 30 fő, a 2007-2010 közötti időszak alatt 19 fő szerzett
fokozatot. Ez a szervezet néhány esztendőnyi létezése ismeretében nem mondható kevésnek.
Jelenleg három doktori programra (szociológia, szociálpolitika és interdiszciplinális társadalmi
kutatások) jelentkezhetnek a hallgatók. A PhD képzésben sok külföldi ösztöndíj pályázható
meg, és ugyanígy a konferenciaszereplés is széles körben adott. Az oktatás megszervezésében
nagyon odafigyelnek a családi és munkahelyi viszonyokra. A kar pályázat útján lehetőséget
biztosít a költségtérítés egy részének elengedésére.
VII.II.2. Minőségbiztosítás és –fejlesztés értékelése
1. A minőségbiztosítás politikája és eljárásai
A kar megfogalmazta a célrendszerét, amelyben kinyilvánítja, hogy az oktatás és a kutatás
országos és nemzetközi szinten kiemelkedő szereplője kíván lenni, működésében toleranciát és
segítséget valósít meg. 2009 ősze óta minőségbiztosítási bizottság működik a karon.
2. A képzési programok indítása követése, és belső értékelése
A kar a képzési folyamatait szabályozza, a szabályzatokat felügyeli, gondoskodik azok
rendszeres felülvizsgálatáról. Öt alapképzési és nyolc mesterképzési szakot indított, és
gondoskodik az új képzési programok összhangjáról. Különös gondot fordít az egyes szakokon
a KKK előírásainak betartására.
3. A hallgatók felmérése
A kar a Hallgatói Követelményrendszerben biztosítja, hogy a hallgatók felmérésének
(zárthelyi, teszt, vizsga stb) a követelményrendszere világos, egyértelmű, érthető legyen és
minden hallgató megismerje azt. Figyel arra is, hogy a felmérések szakszerűek, objektívek és
igazságosak legyenek.
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4. Az oktatók minőségbiztosítása

A karon folyó oktatás-kutatás minőségének legfontosabb biztosítéka a tudományosan kvalifikált szakemberek magas száma. A szakfelelősökkel és a kari minőségbiztosítás felelősével
folytatott részletes beszélgetések meggyőzően jelezték, hogy a szakokon elhivatott,
szakterületüket lelkiismeretesen gondozó tudósok dolgoznak, akik a kisebb létszámú szakokon
a teljes hallgatói közösséggel, nagyobb szakokon pedig a hallgatói elittel személyes
kapcsolatban vannak. E tekintetben különösen a PhD hallgatókkal folytatott beszélgetés volt
nagyon meggyőző.
A kar a Foglalkoztatási Követelményrendszerben rögzítetteknek megfelelően biztosítja,
hogy az oktatók magas szinten alkalmasak legyenek az adott tárgy(ak) oktatására. Folyamatosan működteti az oktatói minőség hallgatói véleményezési rendszerét (OMHV), amelynek
az eredményeit felhasználva intézkedéseket tesz.
Az oktatói teljesítmény-értékelési rendszer még nem kiforrott.
5. A tanulás erőforrásai és a hallgatók támogatása
A kar sokirányú tevékenységgel segíti hallgatóit. Gondoskodik a fogyatékossággal élő
hallgatókról, konzultációkkal, korrepetálásokkal, mentori rendszerrel segíti a tanulást, és
egyben elitképzéssel és tehetséggondozással, demonstrátori rendszerrel előmozdítja a tehetségek kibontakoztatását.
A kar hallgatói jól érzik magukat, élénk klubélet folyik, hiányzik viszont a sportolási lehetőségek nagyobb választéka. Mivel magas a hallgatók között a nők aránya, égetően szükséges
volna egy baba-mama klubra, az ilyen irányú szükségletek kulturált kielégítésére.
Fokozódó érdeklődés mutatkozik egy kari diáktanácsadó iránt, ahol életvezetéssel kapcsolatos
információkhoz lehetne jutni.
Az infrastruktúra összességében jó, bár ellentmondásos (lásd korábban is). A kar modern
épületben van elhelyezve, ám mivel közösen használják a legtöbb szintet a TTK intézeteivel, a
homogén kari miliő megélése illúzió, vagy másként mondva: csak virtuális valóság. A
hallgatói véleményekben is megfogalmazódott, hogy úgyszólván nincs „épület-identitás”. Két
büfé is van, de a központi menza nem épült meg. A legtöbb korszerű európai egyetemen van
ilyen étkezési lehetőség, ami nemcsak „táplálkozási” kérdés, hanem a közösségi terek krónikus
hiányán is sokat javíthatna.
A kar finanszírozottsága, pénzügyi stabilitása megnyugtató. Az oktatói tudományos
teljesítményének egyik motivációs forrása is ez: támogatják a konferenciaszerepléseket, könyvkiadásokat.
6. Információs rendszerek
A kar jelenleg még nem rendelkezik olyan információs rendszerrel, amely a képzési folyamat
minőségének a folytonos tökéletesítése érdekében összegyűjti és elemzi az ehhez szükséges
információkat, és ha szükséges, akkor ezen ismeretek birtokában beavatkozik a képzési
folyamatba, de ezt sokféle intézkedéssel igyekszik helyettesíteni. Többféle információs
rendszert működtet, például ETR, jelenleg építi ki a DPR-t. Aktív kapcsolatot tart az illetékes
társadalmi szervezetekkel, a munkatársi elégedettség felmérését személyes kapcsolatok alapján
biztosítja. Hetente vezetői értekezletet tart, ahol dönt a szükséges intézkedésekről.
7. A közvélemény tájékoztatása
A kar a honlapon, az alumni honlapon, a Heti Hírlevélben, rendezvényeken, konferenciákon,
nyílt napokon, kiadványokban, sajtó és média közleményekben tájékoztatja a közvéleményt a
képzési folyamatokra vonatkozó összes fontosabb információról. Az adatszolgáltatási
jogszabályi kötelezettségeinek eleget tesz és tájékoztatja az érdekelteket a gazdálkodásáról.
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VII.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
A karon a kutatás és az oktatás szoros kapcsolatban folyik, ezt az intézeti és tanszéki felépítés
biztosítja. A kutatási eredmények szervesen beépülnek az oktatásba.
A karon és az egyetemen belül, több felsőoktatási intézménnyel, más hazai és nemzetközi
intézménnyel sokirányú együttműködés folyik.
A kar aktív pályázati tevékenységet folytat, 5 nemzetközi, 7 OTKA és 3 HEFOP/ROP
pályázat nyertese.

VII.III. Ajánlások a kar számára
VII.III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
 Elsősorban azt a tapasztalatunkat rögzítjük, hogy a szinte mindenki által felpanaszolt
közösségi terek hiányát orvosolni kell. Egy különben magas színvonalon működő társadalomtudományi intézmény teljesítményét, imázsát hosszú távon alááshatja, ha a tárgyi körülmények
egy lényeges eleme elidegenedettséget teremt és tart fenn.
 Az amúgy szemlátomást kielégítően működő, a sokféle és különböző szinteken folyó
integrált oktatást szervező rendszer bonyolultsága kockázati tényezőt hordoz. Ha például a
rendszert vezérlő informatikai rendszer súlyosan és tartósan meghibásodna, az oktatás –
átmenetileg – valószínűleg működésképtelenné válna.
VII.III. 2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 A karon folyó oktatói-kutatói munka minőségének tartós biztosítása zálogaként a tudatos
„humánpolitikát” kell megjelölnünk, vagyis azt a törekvést, hogy a tudományos kutatómunkára
alkalmas és elhivatott, egyszersmind megfelelő pedagógia képességekkel rendelkező
hallgatókat és a gyakorlatban már bizonyított szakembereket megfelelő számban integrálni kell
a kari munkába. A kari „korfa” jelenlegi imponáló képe „időzített bombaként” ketyeg, így a
minőség biztosításának és további fejlesztésének lehetőségi feltétele egyaránt a generációs
struktúra folyamatos korrekciója.
 Javasoljuk, hogy a magas szinten működő ösztönös minőségbiztosítást váltsa fel a tudatos,
az ESG alapelvekre épülő minőségbiztosítási rendszer.
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VIII. ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR akkreditációs értékelése

VIII.I. Az akkreditációs minősítés

ELTE

Tanító- és Óvóképző Kar

2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 az Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS
ÓVÓKÉPZŐ KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alapképzésben, valamint a felsőfokú szakképzés szintjén, illetve
szakirányú továbbképzésben szervez és folytat oktatást.
o Integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó képzéseit, de alaptevékenységéből
adódóan nincs szerepe az ELTE más képzéseinek alapozó, vagy szakmai törzsismeretköreinek oktatásában.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 433 fő.
o A kar állományában a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 2009-ben 85 fő.

VIII.II. Működés- és minőségértékelés
VIII.II.1. A szervezeti és a működési minőségértékelés
A kar 2000. január 1-jével integrálódott az ELTE-be, elődintézménye a budai állami
tanítóképzőből kifejlődött Tanítóképző Főiskola. Alapfeladata a 0-3 éves korosztály
nevelésére, továbbá a 3-12 éves korosztály nevelésére-oktatására történő felkészítés. A Tanítóés Óvóképző Kar két éve a három kart magába foglaló Pedagogikum részévé vált. A
Pedagogikumba utalt, s nem a kar által ellátott – gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési,
oktatásszervezési, tanulmányi és humánpolitikai – feladatköröket az SzMSz szabályozza.
A kar az alapszakjaival illeszkedik az egyetem pedagógusképzésébe, de azok befogadó
mesterszakját az egyetem egy másik kara (PPK) gondozza, mert mesterszintű képzésre e kar
nem vállalkozik. Az alapképzés mellett szakirányú továbbképzést és felsőfokú szakképzéseket
is folytat, oktatói részt vesznek a doktori képzésben. A kar országosan meghatározó szerepét az
élő szakmai-intézményi hagyományon túl a magas hallgatói kedveltség is igazolja, a kart a
tanító szak műveltségterületi képzésének teljessége jellemzi.
A felvi.hu statisztikái szerint – a kar a hasonló profilú képzőintézmények közül a
legmagasabb hallgatólétszámmal működik, és ide kerülnek be a legmagasabb pontszámmal a
jelentkezők. A kimagaslóan jó hallgatói összetételt a látogatás során a hallgatókkal való
találkozás is megerősítette. A hallgatókat a rendkívüli tudatosság, a pálya iránti elkötelezettség
és az ambíció jellemzi. Többen jelezték, hogy helytelenítik az alacsony bejutási küszöböt,
ahogy fogalmaztak, a néhány felkészületlenül bekerülő hallgató a jól teljesítők szakmai
presztízsét rontja. Túlnyomó többségük tanulmányait mesterszintű képzéseken kívánja
folytatni. Ezzel kapcsolatban szóvá tették, hogy szerencsésnek tartanák, ha a közismereti tanári
mesterszakok is nyitva állnának a tanító szakon végzők előtt.
44/63

ELTE TÓK AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS
2010/9/V. sz. MAB határozata

A kar vezetési rendszere a megváltozott képzési profilnak, gazdálkodásnak és
humánpolitikának megfelelve funkcionálisan átalakult, vezetői a dékán, valamint két dékánhelyettes. A vezető testület a Kari Tanács, amelyet döntés-előkészítő ad hoc bizottságok
támogatnak. A dékáni munkához, a kari tevékenység koordinálásához Vezetői Értekezlet nyújt
segítséget, továbbá a dékáni hatáskörbe tartozó döntések megalapozását ellátó Dékáni Tanács.
A kari vezetés kapcsolatrendszere igen széles, magába foglalja az egyetemi vezetéshez, az
egyetemi képzéshez társuló gyakorlóhelyekhez, a különféle szakmai-tudományos és oktatáspolitikai körökhöz, a tudomány fórumaihoz, kutatási helyeihez való kontaktusokat.
Az akkreditáció feltételeinek meglétét igazolják a kar kulcsfontosságú eredményei: a kifutó
főiskolai szakok helyén megjelenő új típusú képzésben kiadott diplomák száma és szakmai
értéke; a tudományos kutató-fejlesztő tevékenységek, s köztük a kiemelkedő, nemzetközileg is
ismert matematikai módszertani és a történeti karakterű kutatási aktivitás; az oktatói
munkakörben foglalkoztatottak 38%-ánál már meglévő tudományos/művészi minősítés, amely
arány – a PhD-tanulmányok befejezésével, egy-öt éven belül – 50-60%-ra is emelkedhet; a
tanító- és óvodapedagógus-képzés tartalmi és szerkezeti megújítására irányuló fejlesztések
sokrétűsége; a hazai és nemzetközi konzorciumok keretében zajló pályázati tevékenység;
továbbá a munkatársak publikációs jelenléte. Mivel a karon doktori iskola nem működik,
kiemelten fontos a PPK Neveléstudományi Doktori Iskolával való további, szoros
együttműködés.
VIII.II. 2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására.
A Tanító és Óvóképző Kar rendelkezik küldetésnyilatkozattal, megfelelő jövőképpel,
kidolgozott minőségpolitikával, amely megfelel a modern elvárásoknak. A minőségcélok
elérése érdekében eljárásokat dolgozott ki, például a hallgatói elégedettség széles körű
mérésére, a partnerkapcsolatok és az oktatói eredmények követésére, a munkatársi elégedettség
megismerésére, a fejlesztések áttekintésére. Megfelelően működteti a minőségbiztosítási
bizottságot, a kidolgozott stratégiát éves célokra lebontotta és folyamatosan figyeli a
teljesítéseket, a stratégia megvalósítását.
A kar minőségbiztosítási rendszerét az ELTE 2007-ben bevezetett, kezdetben az oktatási és
az oktatásszervezési tevékenységek területére fókuszáló Minőségfejlesztési Programja
teremtette meg. E program sikeréhez hozzájárult, hogy a kar már korábban is megfelelő, az
oktatással, képzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási aktivitást mutatott. Ugyanakkor átmeneti
harmonizációs problémák is jelentkeztek a saját hagyományát szem előtt tartó kar, és az
intézményi egységesülést szorgalmazó egyetemi akarat között. A TÓK minőségpolitikáját
meghatározza, hogy a kar a hazai óvó- és tanítóképzés érdemi, az aktivitásra is
felhatalmazással rendelkező központja, s az általa is oktatott alapszakos képzések országos
összehangolását is ellátja. A menedzsmentre, gazdálkodásra és az infrastruktúrára is kiterjedő
minőségfejlesztő intézkedései, s azok követése megfelelnek az intézményi környezetnek, az
akkreditációs elvárásoknak. A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése folyamatos, időnként
áttekintése kapcsán a hiányosságokat megjeleníti, pl., hogy az intézményi felmérésekben a kar
hallgatói – más karokhoz viszonyítva – nem mutatnak erős hajlandóságot a részvételre.
Másrészt a hallgatók – az OMHV-kérdőívek kapcsán – jelzik, hogy hiányolják az általuk
felvetett problémákról a visszacsatolást. Ugyancsak kialakítatlan a diplomás pályakövetés
rendszere, és szükséges a szakdolgozatokkal kapcsolatos konzulensi feladatok és a szakdolgozat-bírálati szempontrendszer egységesítése is.
2. A képzési programok indítása követése, és belső értékelése
A Tanító és Óvóképző Kar a képzési folyamatait szabályozza, felügyeli, gondoskodik a
szabályzatok vizsgálatáról. A tanító- és az óvóképzésben a rendszerváltás után megjelenő új,
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piacképes szakok (művelődésszervező, kommunikáció) az egyetemi integráció során az
egyetem más karain kaptak helyet, s e képzések a karon megszűntek. Ugyan ez a döntés a kar
karakterét homogenizálta, de az oktatási piacban megtalált kereslet elvesztéséhez is vezetett. A
kari képzésben jelen levő ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés munkaerő-piaci igénye pedig
lassan formálódik, s egyelőre, a várakozás ellenére sem tölti be a kiesett szakok után maradt
űrt. A karon kifejlesztett csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés és az
ilyen nevű alapszak a kar képzési irányát kitágítja, s előnyös a három alapszakkal (tanító,
óvodapedagógus, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó) történő tudományági reprezentáció. A
szaklétesítések konzorciumi keretek között, s ahol lehetett, a régi képzési rendszer előnyeit
átemelve valósultak meg. A tanító- és óvóképzés, az azokhoz illeszkedő alapkészségek,
felsőfokú szakképzések, szakirányú képzések, továbbképzések magas színvonalához a képzési
és kimeneti követelményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztését célzó oktatási
praxis, a tevékenységek ellenőrzési módjai, a kompetenciák hasznosulását feltáró felmérések
értékelése, a képzésre fordított források hasznosulásának vizsgálata éppúgy hozzájárul, mint a
megfelelő kari infrastruktúra.
Az akkreditált képzések programjaiban nem következett be – a tananyag és a szakirodalom
korszerűsítésén túlmutató – változás, azonban a személyi és infrastrukturális feltételek
lényegesen átalakultak. E változások szisztematikus dokumentálására – a kari önértékelés
szerint – nem került sor.
Az alapképzési szakokra és a felsőfokú szakképzésekre felvett hallgatók száma egyaránt
jelentős mértékben – mintegy 60 %-al – nőtt. A tanító szakra felvett jelentkezők számában az
utóbbi években nincs lényeges ingadozás. Preferált az óvodapedagógus alapszak, s a felsőfokú
szakképzéshez tartozó csecsemő és gyermeknevelő-gondozó, illetve az ifjúságsegítő szak. A
hallgatók teljesítményének értékelése folyamatos, az önértékelés ezen állítását a látogatás
személyes tapasztalatai is igazolják. Monitorozás zajlik a záró-vizsgáztatások esetében. Az
oktatás folyamatai szabályozottan szervezettek, átláthatóak, a kari nyilvánosság számára
részletekben menően nyilvánosak. A hallgatók tájékozottsága a tanulmányokkal kapcsolatos
szervezési-tartalmi kérdésekben megfelelő, a működési rend pedig dokumentált. A tantárgyi és
számonkérési követelmények nyilvánosak.
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
A kar a szabályzataiban biztosítja, hogy a hallgatók felmérésének (zárthelyi, teszt, vizsga stb.)
a követelményrendszere világos, egyértelmű és minden hallgató számára megismerhető legyen.
Gondoskodik arról is, hogy a felmérések szakszerűek, objektívek és igazságosak legyenek.
4. Az oktatók minőségbiztosítása
A kar a szabályzatában rögzítetteknek megfelelően biztosítja, hogy az adott ismeretek átadására az oktatók alkalmasak legyenek. Gondoskodik az oktatók teljesítményének méréséről,
működteti az oktatók hallgatói véleményezési rendszerét, annak eredményeit felhasználja a
képzés fejlesztésében. Az oktatók minősítésében a kutatómunka és a publikációs tevékenység
csak másodlagos szerepet játszik. Szükség lenne a tudományos kutatómunka rendszeres,
objektíven megítélhető szempontok alapján való értékelésére.
A kar személyi állománya csökkenőben van. Az oktatók végzettsége sokszínű. A kis
szervezetekben is megkezdődött az oktatók karriertervezése. A kari korfa szabálytalan: az
elkövetkező 5-8 évben az oktatók jó harmada nyugdíjkorba lép, s kevés a 35 évnél fiatalabb
munkatárs. A kar tantárgyi kínálatához a kari oktatók mellett a Pedagogikumhoz tartozó karok
munkatársai is hozzájárulnak, így a hallgatók élvezik az integráció előnyeit. Ugyancsak
hasznos a TTK Módszertani Csoportjával való együttműködés. A kooperáció a fordítottan is
hasznos: a kar a PPK-n folyó neveléstudományi mesterképzés kora gyermekkori szakirányában
jelentős mértékben közreműködik (miként a doktori képzésben is szerephez jut néhány kari
munkatárs). Az oktatási tevékenység értékelése sokszínű és mély. A tudományos fokozattal
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rendelkezők száma ugyan növekszik, de ez egyelőre nem jelentkezik az oktatók nemzetközileg,
illetve hazailag számon tartott kutatási-fejlesztési tevékenységében, s még kevésbé az idézett
tudományos, illetve ismeretterjesztő publikációkban. A megjelent cikkek többsége a közoktatás
kérdéseivel mutat kapcsolatot.
A kapacitás-akkreditációban jelölt 2535 hallgató ellátására képes a jelenlegi oktatói
létszámmal rendelkező kar. A személyi állomány leterhelt, kutatási-fejlesztési aktivitása nem
bővíthető. A kar oktatóinak oktatásszervezési gyakorlata fejlett.
Az oktatómunkát minősíti a pedagógiai gyakorlatokon részt vevő hallgatók osztálytanítói –
kedvező – véleménye is.
5. A tanulás erőforrásai és a hallgatók támogatása
A kar megfelelő pedagógiai eljárásokkal segíti a tanulást, és egyben korszerű módokon
támogatja a tehetségek kibontakoztatását. A könyvtári szolgáltatás kielégítő, a számítógépekkel
való ellátottság megfelelő, internet használatára mód nyílik. A hallgatók számára ezen túl
terjedő lehetőségek is (tanulmányutak, konferenciák, egyéni támogatások) rendelkezésre
állnak.
A személyes kapacitás mellé társuló tanulástámogató szolgáltatásokban a kar gazdag,
adottságaival élő, lehetőségeit jól fel is mutatja (hallgatói tanácsadás, könyvtári ellátás, idegen
nyelvi képzés, egészségmegőrző-egészségfejlesztő lehetőségek, öntevékeny közművelődési
lehetőségek). A hallgatói elvárásoknak megfelelő az egyéni tanulás lehetőségeinek támogatása,
a felkészülési programokhoz való hozzáférés és a hátránykompenzációért végzett kari
tevékenység.
A kar tanszékein hangsúlyos feladat a tehetséggondozás, tanszéki foglalkoztatás, TDK-s
műhelyek, proszemináriumok, kutatási feladatok szolgálják ezt a célt. Mintaszerűek a hallgatói
teljesítmények bemutatására szolgáló rendezvénysorozatok.
6. Információs rendszerek
A kar rendelkezik olyan információs rendszerrel, amely a képzési folyamat minőségének a
folytonos tökéletesítése érdekében összegyűjti és elemzi az ehhez szükséges információkat, ha
szükséges, akkor ezen ismeretek birtokában beavatkozik a képzési folyamatba.
Az egyetemi hallgatói elégedettségmérés mellett a kari szakokat illetően azt a szakfelelősök is
vizsgálják. A képzésre vonatkozó felmérések közül a félévenkénti oktatómunka hallgatói
minősítése a hallgatók alacsony részvételi aránya miatt megbízhatatlan.
A belső információs rendszer sokelemű, a számítógéphez való hozzáférés valamennyi kari
polgár számára biztosított.
7. A közvélemény tájékoztatása
A kar az adatszolgáltatási jogszabályi kötelezettségeinek eleget tesz és tájékoztatja az
érdekelteket a gazdálkodásáról. A kari információs rendszer több csatornájú, a kulcsfontosságú
eredmények közzététele megvalósul, a közvélemény tájékozott. A kari nyilvánosság ugyancsak
többszintű: részben a leendő hallgatók elérését, részben a szakmai felhasználókat célozza,
részben pedig a kommunikáció tereit biztosítja.
A kar oktatói által készített nyomtatott és nem nyomtatott információhordozók magas száma a
tantárgyi programok gazdagságára éppúgy utal, mint a tantárgy-pedagógiai kutatások
meglétére.
VIII.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
A tudományos munka és a kutatói tevékenység terén még jelentős távolság van a kar korábbi
főiskolai létéből megörökölt feltételrendszer és az egyetem jelenlegi kutatóegyetemi státuszából fakadó elvárások között. A kar oktatói magas heti óraszámban tanítanak, munkaidejüknek csak az elvárhatónál kisebb részét tudják kutatómunkára fordítani. Szinte csak
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kivételesen fordul elő a jelentősebb alkotások létrehozására szolgáló alkotószabadság
lehetőségének igénybevétele. A kar nem vett részt az egyetem kutatóegyetemi pályázatában,
oktatói ennek ellenére számítanak arra, hogy az e minősítésből származó többlet-lehetőségek
segítik majd a kar felzárkózását a kutatási feltételek tekintetében. A kutatói teljesítmények – az
említett feltételeknek tulajdoníthatóan is – egyenetlenek. A jelentős kutatások az OTKA,
COMENIUS, Loenardo da Vinci, MINERVA projektekhez, illetve OM-támogatásokhoz
kapcsolódnak. A karon nincs doktori iskola. A kutatási-fejlesztési munka számára biztosítható
infrastruktúra szerény. A kutató tevékenység jelentősebb eredményeit a szakmai és pályaszocializáció, a szociális kompetenciák és társas kapcsolatok fejlesztése, a matematikatatás, a
kisebbségpedagógia, a neveléstörténet területén mutatta fel. A kutatási eredmények oktatási
hasznosulása nyomon követhető.

VIII.III. Ajánlások a kar számára
Miután a Tanító és Óvóképző Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Pedagógiai és
Pszichológiai Kar együttes célja, hogy a tanárképzésben együttműködve érvényes modellt
kínáljanak Magyarországnak, célszerű annak formálódó gyakorlatát időről időre monitorozni,
mind a koordinatív, mind az oktatási, kutatási, fejlesztési szerepköröket illetően. Fontos, hogy
a Pedagogikumban létrejövő modell (amelybe a pedagógiai társkarok a stratégiaalkotás
szervezeti kereteit, személyi feltételeit és a stratégiai döntési hatáskört delegálták) a centralizált
vezetés mellett a társkarok értékeinek integratív fejlesztését és tevékenységét foglalja magába,
és az innovációs kapacitást növelje, a képzési kínálat bővítését szolgálja.
VIII.III.1. Szervezeti és működési javaslatok
 A kar Pedagogikumba betagolódását paradoxonok jellemzik és az ELTE kutató egyetemmé
minősülése, a Pedagogikum stabilizálódása (a szervezési-irányítási funkciók megerősödése, a
tartalmi kérdések előtérbe kerülése) nyomán a kar szerepének ismételt áttekintése, a kari
stratégia átgondolása elodázhatatlan. A kar gazdasági helyzete kedvezőtlen, saját bevétele az
erőfeszítések ellenére is évek óta csökken. A gazdasági nehézségek áttekintése, megoldása
elodázhatatlan.
 A karnak az egyetemhez illeszkedő minőségbiztosítási rendszere kipróbált, megfelelő
működése többé-kevésbé bizonyított, kivéve azt, hogy a diplomás pályakövetés rendszere nem
megfelelő, valamint javasolt a szervezeti működéssel kapcsolatos dolgozói elégedettségmérés
bevezetése.
 A tudományos fokozattal rendelkezőek száma ugyan megnyugtató, a hozzájuk kapcsolódó
kutatói aktivitás azonban növelhetőnek látszik, és az eredmények megjelenítése is fokozható.
A kutatások egyetemi rendszerbe foglalása, az eddigi eredményes kutatási tevékenység
fenntartásával együtt elősegítheti ezt a folyamatot.
 Az oktatói korfa anomáliái a minőségi oktatói utánpótlásra figyelmeztetik a kar és az
intézmény vezetőit.
 A kar gazdasági nehézségeihez az intézményi funkció megváltoztatása hozzájárult, s ezt
mérséklik a Pedagogikum rendszerszintű működéséből fakadó előnyök. A kari fejlesztés
támogatásához akár a Pedagogikumon túlnyúló oktatástervezés is hozzájárulhat.
VIII.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 A karon kiadott diplomák számát utóbb az csökkentette erősen, hogy számos hallgatónak
hiányzott az oklevél megszerzésének kritériumát jelentő nyelvvizsgája. Az idegen nyelvi
képzés támogatására, a képzésben maradt hallgatók magas arányának csökkentésére, a képzési
időn túlfutottak gondozására kari stratégia kidolgozása javasolt.
 Annak érdekében, hogy a tudományos kutató-fejlesztő tevékenység kellően hozzájárulhasson a hatékony képzéshez, az ELTE kutató egyetemmé válása a Kar számára
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lehetőséget kell adjon a meglévő és induló kutatások kiterjesztéséhez, a tevékenykedés
színvonalának emelkedéséhez és a nemzetközi kutatásokhoz történő csatlakozáshoz. A
nemzetközi kutatások tanúsága szerint az iskola előtti éveknek és a kisiskoláskornak
meghatározó, gyakran az egész életre kiható szerepe van a későbbi fejlődésben. A kar
profiljához különösen jól illeszkedik a kora gyermekkori fejlődés és fejlesztés kutatása, az
iskola kezdő szakaszának vizsgálata. Ezeken a kutatási területeken az oktatóinak további
lehetőségei vannak. A kutatói intenzitás fokozásának – a kar országosan is kiemelt helyzetéből
következően – az intézményen túlmutató hatásai lehetnek. A tudományos kutatómunka
fejlesztése terén további lehetőségeket kínál a Pedagógiai és Pszichológiai Karral való
együttműködés további bővítése, valamint a doktori képzésben való részvétel fokozása. Szóba
jöhet az egyetem más karaival, továbbá a hasonló kutatási területen dolgozó hazai és
nemzetközi műhelyekkel való együttműködés.
 A kari kutatásokban – a dokumentumelemzések alapján – érzékelhető, hogy a kutatások
részben erősen pályázathoz kötődnek, részben pedig – egyeseknél – a fokozatszerzés utáni
időszakban gyakran gyengülnek…
 Szükségesnek látszik az egyetem más karain kialakult kutatói elvárás-rendszer, fokozatos,
de erőteljes érvényesítése. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket és a lehetőségeket is, többek
között a kutatási infrastruktúra bővítésével, az oktatási terhelés mérséklésével, a kutatásra
fordítható munkaidő arányának növelésével, a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel ösztönzésével és anyagi támogatásával, továbbá az alkotószabadság lehetőségének szélesebb körű biztosításával.
 A kari minőségbiztosítási rendszer elemzése szerint az intézményi felmérésekben alacsony
a hallgatói részvétel, s nem megfelelő a kommunikációban a hallgatók irányába történő
visszacsatolás. Az okok, illetve a lehetőségek föltárása szükséges a minőségbiztosítási rendszer
korrekcióját megelőzően.
 A karon folyó intenzív és igényes tananyagfejlesztés minőségét, frissességét tovább lehetne
javítani, ha az oktatók többet tennének hozzá a tananyaghoz a saját kutatómunkájukon is
átszűrt nemzetközi eredményekből. Külföldi tanulmányutak illetve külföldi vendégoktatók
meghívása is segíthetné a nemzetközi integrációt.
 Az oktatói utánpótlásban az oktatók korfájának áttekintése alapján már középtávon
problémát jelenthet a negyvenévesek alacsony száma. A humánerőforrások területén a
létszámgazdálkodás átalakítása elkerülhetetlen annak érdekében, hogy 5-8 év múlva, amikor az
oktatók harmada eléri a nyugdíjkorhatárt, ne hiányozzanak a karról a tapasztalt, széles körű
szakmai elismertséggel rendelkező oktatók.
 Célszerű az ESG alapelvek felhasználásával a kar magas színvonalú képzésének a
minőségét tudatos minőségbiztosítással tökéletesíteni.
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IX. ELTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR akkreditációs értékelése
IX.I. Az akkreditációs minősítés
2010/9/V. SZ. MAB HATÁROZAT

A
ELTE

Természettudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2015. december 31-ig hatályos

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 az Eötvös Loránd Tudományegyetem TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA karként akkreditálható, mert
o Több képzési szinten, alap-, mester- és doktori képzésben, továbbá felsőfokú szakképzésben
és szakirányú továbbképzésben szervez és folytat oktatást.
o Integrálja a kar különböző képzési szinteken folyó szakjait. A társkarok közül a tanárképzés
kapcsán természetszerűleg a PPK-val, illetve emellett az IK-val folytat oktatási
együttműködést. Ezen kívül más egyetemekkel (SE, ill. DE) folytatott közös képzésekben is
részt vesz.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-, kutatói állománnyal, valamint az annak megfelelő infrastruktúrával.
o A különböző szintű képzésben összesen felvett hallgatók létszáma az utóbbi 3 tanév
átlagában: 1322 fő. (Az oktatók 82%-a minősített, 12-en az MTA tagjai, 78-an az MTA
doktorai.)
o A kar állományában a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma az utóbbi négy
évben 400 körül ingadozik, 2009-ben 407 fő.

IX.II. Működés- és minőségértékelés
IX.II.1. A szervezeti és a működési minőségértékelés
A kar stratégiája alapvetően az elitképzésre fókuszál, amennyiben a mester-, illetve a doktori
(PhD) képzés fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezen küldetés teljesítését megfelelően alátámasztja az oktatói gárda minősége (a minősítettek aránya 82%, 12 MTA tag, 78 MTA
doktor) és a kiemelkedően magas tudományos potenciál (az összesen mintegy 400 oktató évi 6800 folyóiratcikket, 100 feletti könyvet vagy könyvfejezetet, illetve 1000 körüli egyéb
dokumentumot publikál).
A TTK vezetési struktúrája a megszokott. Az akkreditációs időszakban a legfontosabb
esemény az intézetek létrejötte volt. Az intézetszerű működésben talán legmesszebbre a
Kémiai Intézet jutott, ahol a közös foglakoztatási politikát már a tanársegédi munkakörtől
kezdve világos követelményrendszer alapján valósítják meg. A kari struktúrát illetően a vezető
oktatókkal történő beszélgetések során felvetődött egy környezettudományi intézet
alapításának lehetősége, de az emellett szóló érvek nem voltak igazán meggyőzőek.
A kari vezetés fontos eredménynek tartja, hogy pénzügyi szempontból sikerült a kart
konszolidálni (a 2005-ös 700 MFt-os hiányból mára null-szaldós lett) és a különösen
problémás területeken (fizika, kémia) a hallgatói létszám csökkenését megállítani, sőt megfordítani. Fontos megemlíteni a TTK pályázati eredményességét, ami annak ellenére jónak
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mondható, (évi kb. 1 milliárd Ft bevétel) hogy az intézmény a Közép-magyarországi Régióba
tartozik.
A jövőt illetően a Kar stratégiája nem fogalmaz meg markáns, új elemeket. A kari
vezetőkkel folytatott megbeszélések során felvetődött az idegen nyelvű képzések
fejlesztésének lehetősége, melyet elsősorban a távol-keleti piacra fókuszálva képzelnek el.
A látogatás tapasztalatai az önértékelés reális voltát igazolták.
IX.II.2. Minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése
Az ELTE TTK a magyar felsőoktatás egyik meghatározó intézményének meghatározó kara.
Nagyon magas színvonalú oktatói-kutatói gárdával és igen jelentős tudományos potenciállal
rendelkezik. A jelentős hagyományokra és a kiemelkedő emberi erőforrás bázisra építve a kar
jól működik anélkül, hogy a stratégiai tervezés és a minőségbiztosítás formalizált rendszerei
teljes mélységükben beépültek volna a kar életébe.
1. Minőségpolitika, -stratégia, eljárások a minőség biztosítására
A kar elkülönült minőségbiztosítási rendszert nem működtet. Kari szinten működik a
Minőségbiztosítási és Stratégiai bizottság, elnöke a dékán, tagjai intézetenként két-két
egyetemi tanár. A Bizottság legfontosabb minőségbiztosítási feladata a vezető oktatói pályázatok előkészítése. Egyebekben a minőségbiztosítási feladatokat az intézetek látják el. E téren a
Kémiai Intézet tevékenysége kiemelendő.
2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés
A kar 2006-ban 7 alapszakot indított el, amelyek lényegében lefedik a korábbi oktatási
struktúrát. A mesterszakok indítása során már nagyobb differenciálódás történt, mert az
alapszakok folytatásaként értelmezhető „klasszikus” mesterszakok mellett elindultak olyanok
is, amelyek megfelelő alapszak szakirányára épülnek (pl. a földtudományi alapszakra
támaszkodik a geológus és a meteorológus mesterszak (A meteorológus mesterszak a fizika
alapszakra is támaszkodik). A szakindítást az intézetek – általában az intézeti oktatási
bizottságok – kezdeményezik. Az oktatási tartalmak kialakítása során megpróbálják
figyelembe venni a leendő munkáltatók igényeit is. Az oktatáshoz szükséges infrastruktúra –
különösen például a laboratóriumi berendezések – beszerzése, illetve karbantartása az érintett
tanszékek feladata, aminek az anyagi hátterét időnként nem könnyű előteremteni. Az elindított
programokban eddig lényeges tartalmi változtatások nem történtek, így a programok belső
értékelésére még nincs intézményesült eljárás.
Meg kell jegyezni, hogy a más egyetemekre történő „átoktatás” – akár hagyományos (pl. SE
gyógyszerész), akár újkeletű együttműködés – formája a hatályos jogszabályoknak megfelelően
a közös képzés. Erre a képzések meghirdetésénél és az oklevél kiállításánál is figyelemmel kell
lenni – természetesen a képzést meghirdető és az oklevelet kiállító intézménynek!
3. A hallgatói teljesítmények értékelése
Az önértékelésben a hallgatói teljesítmények értékelésével kapcsolatban csak a záróvizsgákról
van említés, megállapítva, hogy a sikertelen záróvizsgák aránya csekély, aminek okát abban
látják, hogy azok a hallgatók, akik feltehetően nem felelnének meg a záróvizsgán, már el sem
jutnak odáig. A hallgatói teljesítmények értékelésével kapcsolatban a hallgatókkal történő
beszélgetés kapcsán sem merült fel lényeges észrevétel.
4. Az oktatói minőség biztosítása
A kar egyik fő erőssége az oktatógárda minősége. Az oktatói minőség biztosítása eddig sikeres
volt, amit bizonyít, hogy a minősítettek egyébként is magas aránya a 2005-ös 75%-os szintről
2009-re 82%-ra nőtt. Amint azt az önértékelés is megállapítja, a minőség további fenntartása
azonban nagy erőfeszítéseket követel, mert a mozgástér igen csekély, gyakorlatilag csak a
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nyugdíjba vonulók megüresedő állásaira lehet számítani. Ebben az intézeti struktúra segíthet.
Az intézeti szintű humánerőforrás gazdálkodást, úgy tűnik eddig csak a Kémiai és a Biológiai
Intézet valósította meg teljes mértékben.
5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hallgatói tájékoztatás fő forrása az érintett intézetek oktatási bizottsága, illetve az intézeti
honlapok. Több szakterületen létrehoztak egyfajta évfolyam-felelősi rendszert, ami
mindenképpen dicsérendő (külön kiemelendő a Kémiai Intézet mester-konzulensi rendszere,
amelyben 6 oktató látja el a konzulensi feladatokat 24 hallgató számára). Fontos a hallgatói
önkormányzat által koordinált mentor rendszer, ahol felsőéves hallgatók segítik az alsóbb
éveseket. Ennek haszna különösen az első évfolyam esetében nyilvánvaló.
A kari könyvtár állományát a korábbi intézeti, illetve tanszéki könyvtárak adják, a fizikai
tagoltság részben meg is maradt. Nagyobb probléma, hogy az állománynak csak mintegy 50
%-a elektronikusan feltárt, a többi csak „cédulás” rendszerben kereshető. A szakirodalommal
való ellátottság – beleértve az idegen nyelvű szakfolyóiratokat is – megfelelőnek látszik.
A kar önállóan nem biztosítja idegen nyelv oktatását. Fontosak ugyanakkor az opcionálisan
meghirdetett idegen nyelvű szakmai kurzusok. Ezek száma mindenképpen bővítendő,
különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a hosszú távú tervekben szerepel az, hogy a
TTK a nemzetközi felsőoktatási piacra kíván kilépni.
A kar számára a sportolási lehetőségeket jórészt a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete adja. Emellett fontosak a hallgatói önkormányzat által szervezett
versenyek, sporttáborok.
A TTK-n számos országos hallgatói szervezetnek, illetve egyesületnek van működő
csoportja, több ilyen megalakulásában a kar hallgatói kezdeményező szerepet játszottak. Az
újságírásban is kipróbálhatják magukat az érdeklődő hallgatók a Tétékás Nyúz hasábjain. Az
elitképzés szempontjából igen fontosak a szakkollégiumok. A TTK-hoz két nagy múltú
kollégium is kapcsolódik, a Bolyai Szakkollégium és az Eötvös József Collegium.
6. Belső információs rendszer
A belső információs rendszer fejlesztésében a kar a hangsúlyt az utóbbi időben az elektronikus
információszolgáltatás fejlesztésére helyezi.
7. Nyilvánosság, közvélemény tájékoztatása
A karnak az országos médiumokban való megjelenésre vonatkozóan nincs központi stratégiája,
az ilyen megjelenések általában a kar oktatóinak külső megkeresésén alapulnak. A szakmai
közéletben való intenzív részvétel következtében a TTK bekapcsolódik számos országos
rendezvénybe (Tudomány Napja, Kutatók Éjszakája, 2008-as Nemzetközi Föld Éve stb.),
továbbá részt vesz az Educatio Szakkiállításon is. Az információk további fontos forrása a kari
honlap, illetve az erről linkek útján elérhető intézeti és tanszéki honlapok. Ezek minősége
azonban meglehetősen változó (például van, ahol csak az intézeti tanács összetétele, illetve
szabályzatok, határozatok szerepelnek). Javasoljuk ezek áttekintését és fejlesztését.
IX.II.3. A kutatás és az oktatás kapcsolata
Az előző pontok részletes elemzéséhez képest további általános észrevételek megfogalmazása
nem szükséges. Az önértékelés adatai alapján kapott képet a bizottság reálisnak ítéli.

IX.III. Ajánlások a kar számára
IX.III.1. Szervezeti- és működési javaslatok
 Egyes szakterületeken az oktatói gárda torzuló korfáját a CSWOT analízis is az egyik
gyengeségként azonosítja. Ennek kezelése elengedhetetlen ahhoz, hogy az intézmény a korábbi
teljesítményét a jövőben is meg tudja tartani. Ennek egyik lehetséges eszközét az intézeti
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keretben történő működés jelenti. A valódi intézeti működés (beleértve, sőt kihangsúlyozva a
közös létszámgazdálkodást) kiépítése a legmesszebbre a Kémiai Intézetben jutott, a példa a
többi intézet számára is megfontolandó.
IX.III.2. Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok
 Amint azt II.2 pontban említettük, a minőségbiztosítási rendszer alapvető elemei formálisan
megvannak, de ezek nem épültek be a mindennapi tevékenységbe, illetve gondolkodásba. A
minőségbiztosítási rendszerek sikeres működtetésének egyik alapvető eleme a rendszeresség,
mint ahogy a stratégiai terveket is rendszeresen értékelni, és szükség esetén frissíteni
szükséges. A következő időszaknak éppen a rendszerszerűen működő minőségbiztosítás,
illetve a stratégiai tervezés kiépítése lehetne az egyik fontos feladata. E munkánál figyelembe
kell venni az ESG alapelveket.
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Függelék
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó képzések
(a 2009/2010-es tanévben)
(Az Egyetem által 2009. szeptember 30-án megadott lista alapján készült kiegészítve a 2009.,
ill. a 2010. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból nyert információkkal)
Állam- és Jogtudományi Kar
képzési terület: jogi és igazgatási, társadalomtudomány
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzés (BA)
igazságügyi igazgatási
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (L)
politológia (N)
mesterképzés (MA)
politikatudomány (N)
osztatlan mesterképzés
jogász (N, E, L)
kifutó képzések:
főiskolai alapképzés:
társadalombiztosítás (L)
egyetemi alapképzés
jogász (N, E, L)
politológia (N)
Doktori képzés (PhD)
Állam- és jogtudományok (N, L)
Politikai tudományok (N, L)
Szakirányú továbbképzések (Jogi Továbbképző Intézetben)
adójogi szakjogász (L)
biztosítási szakjogász (L)
családjogi szakjogász (L)
European Business Law (L, angol nyelven)
gazdasági büntetőjogi szakjogász (L)
jogi szakokleveles gazdasági szakember (L)
jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember (L)
jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember (L)
jogi szakokleveles államháztartási ellenőr (L)
ingatlanforgalmi szakjogász (L)
környezetvédelmi szakjogász (L)
szabályozási (kodifikátori) szakjogász (L)
társasági jogi és cégjogi szakjogász (L)
tőkepiaci és bank szakjogász (L)
felsőfokú szakképzés
jogi asszisztens (N, E)
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Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

képzési terület: pedagógusképzés
alapképzés (BA)
gyógypedagógia
mesterképzés (MA)
gyógypedagógia
kifutó képzések:
főiskolai alapképzés:
gyógypedagógia
egyetemi alapképzés
gyógypedagógia
szakirányú továbbképzések
adaptált testkultúra és sport
autizmus spektrum zavarok pedagógiája
értelmileg akadályozott személyek gyógypedagógiája
foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás
gyermekjátékdráma
gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció
gyógypedagógus szakvizsga
integrációs fogadó pedagógus
látássérült személyek elemi rehabilitációja
óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv és beszédfejlesztése
rehabilitációs úszásoktatás
súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája
szomatopedagógia
zeneterapeuta
Bölcsészettudományi Kar

képzési területek: bölcsészettudomány, művészetközvetítési, társadalomtudomány
tudományterület: bölcsészettudományok
alapképzés (BA)
anglisztika (N)
ének-zene (N, E)
germanisztika (N)
germanisztika (néderlandisztika, német, nemzetiségi német, skandinavisztika szakirányon) (N)
keleti nyelvek és kultúrák (N)
keleti nyelvek és kultúrák (arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai,
mongol, török, újgörög szakirányon) (N)
informatikus könyvtáros (N)
magyar (N)
néprajz (N)
ókori nyelvek és kultúrák (N)
ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia szakirányon) (N)
romanisztika (francia, olasz portugál, román, spanyol szakirányon) (N)
szlavisztika (bolgár, cseh, horváth, lengyel, orosz, szerb nemzetiségi, szlovák, szlovén,
ukrán szakirányon) (N)
szabad bölcsészet (N)
történelem (N)
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történelem (régészet szakirányon) (N)
mesterképzés (MA)
alkalmazott nyelvészet (N)
anglisztika (N, idegen nyelvű)
asszíriológia (N)
cseh nyelv és irodalom (N)
*elméleti nyelvészet (N)
filmtudomány (N)
finnugrisztika (N)
francia nyelv, irodalom és kultúra (N, idegen
nyelvű)
horvát nyelv és irodalom (N)
iranisztika (N)
klasszika-filológia (N)
lengyel nyelv és irodalom (N, idegen nyelvű)
magyar nyelv és irodalom (N)
néderlandisztika (N)
német nyelv, irodalom és kultúra (N, idegen
nyelvű)
orosz nyelv és irodalom (N, idegen nyelvű)
régészet (N)
skandinavisztika (N)
szerb nyelv és irodalom (N)
szlovén nyelv és irodalom (N)
turkológia (N)
néprajz (N)

amerikanisztika (N, idegen nyelvű)
arabisztika (N)
bolgár nyelv és irodalom (N)
egyiptológia (N)
esztétika (N)
filozófia (N)
fordító és tolmács (N)
hebraisztika (N)
informatikus könyvtáros (N)
irodalom- és kultúratudomány (N)
kommunikáció és médiatudomány (N)
levéltár (N)
művészettörténet (N)
német nemzetiségi nyelv és irodalom
(N, idegen nyelvű)
olasz nyelv, irodalom és kultúra (N)
portugál nyelv, irodalom és kultúra (N,
idegen nyelvű)
román nyelv, irodalom és kultúra (N)
spanyol nyelv, irodalom és kultúra (N)
szlovák nyelv és irodalom (N)
történelem (N, idegen nyelvű)
ukrán nyelv és irodalom

*: az elméleti nyelvészet mesterszak indítását nem támogatta sem a MAB, sem a MAB Felülvizsgálati bizottsága.
Erről a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az egyetem a Felvételi tájékoztatóban
tájékoztatást kell adjon.

Kifutó képzések:
főiskolai alapképzés
angol nyelv és irodalom (N. E, L)
francia nyelv és irodalom (N. E)
könyvtár (N)
német nyelv és irodalom (N. E)
orosz nyelv és irodalom (N. E)
történelem (N. E)
egyetemi alapképzés
alkalmazott nyelvészet (N)
angol nyelv és irodalom (N. L)
asszirológia (N)
cseh nyelv és irodalom (N)
elméleti nyelvészet (N)
esztétika (N)

eszperantó nyelvtanári (N. E)
informatikus könyvtáros (N. E, L)
magyar nyelv és irodalom (N. E)
olasz nyelv és irodalom (N. E)
szolfézstanár (N. E)

amerikanisztika (N)
arab (N)
bolgár nyelv és irodalom (N)
egyiptológia (N)
észt (N)
filmelmélet és filmtörténet (N. L)
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filozófia (N)
finnugor (N)
hebraisztika (N)
indológia (N)
iranisztika (N)
kínai (N)
könyvtár (N, E)
latin nyelv és irodalom (N)
levéltár (N, E)
magyar nyelv és irodalom (N, E, L)
mongol (N)
néderlandisztika (N)
néprajz (N)
olasz nyelv és irodalom (N)
összehasonlító irodalomtudomány
(N)
portugál nyelv és irodalom (N)
román nyelv és irodalom (N)
spanyol nyelv és irodalom (N)
szlovák nyelv és irodalom
török (N)
új- és legújabbkori történeti
muzeológia (N)
ukrán nyelv és irodalom (N)

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

finn nyelv és irodalom (N)
francia nyelv és irodalom (N)
horvát nyelv és irodalom (N)
informatikus könyvtáros (N, E)
japán (N)
kommunikáció (N)
kulturális antropológia (N)
lengyel nyelv és irodalom (N)
magyar mint idegen nyelv (N)
matematikatanári (N)
művészettörténet (N)
német nyelv és irodalom (N, E, L, )
ógörög (N)
orosz nyelv és irodalom (N)
pedagógia (N)
régészet (N)
skandinavisztika (N)
szerb nyelv és irodalom (N)
tibeti (N)
történelem (N, L)
újgörög nyelv és irodalom (N)

Doktori képzés (PhD)
Filozófiai tudományok (N, L)
Irodalomtudományok (N, L)
Művészeti és művelődéstörténeti tudományok (N, L)
Néprajz és kulturális antropológiai tudományok (N, L)
Nyelvtudományok (N, L)
Történelemtudományok (N, L)
szakirányú továbbképzés
Európai Uniós szakfordító és konferenciatolmács (E)
mozgókép- és médiakultúra (E)
tantervfejlesztés (E)
társadalom- és állampolgári ismeret (E)
társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (E)
Európai Uniós szakfordító (E)
Európai Uniós konferenciatolmács (E)
Mozgókép- és médiaimeret (E)
felsőfokú szakképzés
idegennyelvi kommunikátor (N)
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Informatikai Kar

képzési területek: informatika, természettudomány,
alapképzés (BSc)
programtervező informatikus (N, E)
mesterképzés (MSc)
programtervező informatikus (N, E)
térképész (N)
kifutó képzések:
főiskolai alapképzés
programozó matematikus (N, E, idegen nyelvű)
számítástechnika-tanári (N, E)
egyetemi alapképzés
informatikatanári (N, L)
programtervező matematikus (N)
térképész (N)
Doktori képzés (PhD)
Informatikai tudományok (N, L)
felsőfokú szakképzés
általános rendszergazda (N, L), web-programozó (N, L)
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

képzési területek: bölcsészettudomány, pedagógusképzés, sporttudomány
tudományterület: bölcsészettudományok
alapképzés (BA/BSc)
andragógia (N, L)
pedagógia (N, E)
pszichológia (N, E, idegen nyelvű)
rekreációszervezés és egészségfejlesztés (N, E, L)
*
*: a sportszervező alapszak indítását nem támogatta sem a MAB, sem a MAB Felülvizsgálati bizottsága. Erről a
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az egyetem a Felvételi tájékoztatóban
tájékoztatást kell adjon.

mesterképzés (MA/MSc)
andragógia (N, L)
interkulturális pszichológia és pedagógia (N) tanári (N, L)
neveléstudományi (N, E)
pszichológia (N, idegen nyelvű)
tanári (N,L) szakképzettségek:
**, andragógustanár,

biológiatanár, család- és gyermekvédő tanár, ének-zene tanár,
filozófiatanár, fizikatanár, földrajztanár, franciatanár, horvát- és nemzetiségihorvát tanár,
horváttanár, informatikatanár, játék- és szabadidőszervező-tanár, kémiatanár,
környezettantanár, latintanár, lengyeltanár, magyartanár, matematikatanár, multikulturális
nevelés tanára, német- és nemzetiséginémet tanár, nyelv- és beszédfejlesztő tanár,
ógörögtanár, olasztanár, orosztanár, pedagógiatanár, portugáltanár, román- és
nemzetiségiromán tanár, spanyoltanár, szerb- és nemzetiségiszerb tanár, szerbtanár, szlovákés nemzetiségiszlovák tanár, szlováktanár, szlovén- és nemzetiségiszlovén tanár, szlovéntanár,
történelemtanár, ukrán- és nemzetiségiukrán tanár, ukrántanár
**: az angoltanár mesterképzés indítását nem támogatta sem a MAB, sem a MAB Felülvizsgálati bizottsága.
Erről a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az egyetem a Felvételi tájékoztatóban
tájékoztatást kell adjon.

58/63

FÜGGELÉK

ELTE

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS

kifutó képzések

főiskolai alapképzés
rekreáció (N)
művelődésszervező (N, L)
testnevelő tanár (N, E)

egyetemi alapképzés
pedagógia (N, E)
pszichológia (N)
tanári (N, L)

Doktori képzés (PhD)
Neveléstudományok (N, idegen nyelvű)
Pszichológiai tudományok
szakirányú továbbképzés
a nem szakrendszerű oktatás módszertana (E)
diáktanácsadás (E)
fejlesztőpedagógus (E)
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus (E)
mentortanár-képzés (E)
múzeumpedagógiai szaktanácsadó (E)
pedagógiai szakpszichológia (E)
perinatális szaktanácsadó (E)
tanácsadó szakpszichológus (E)
tehetségfejlesztési szaktanácsadó (E)

család-iskola együttműködési
szaktanácsadó pedagógus (E)
egészségfejlesztési szakpszichológus (E)
interkulturális nevelési szaktanácsadó (E)
kulturális mediátor (E)
módszertani szaktanácsadó a
tehetséggondozásban (E)
pedagógiai innováció az iskolai
gyakorlatban (E)
pedagógus szakvizsga (E)
rekreáció- szabadidősport-szervező (E)
társadalmi integrációs tanácsadó (E)

felsőfokú szakképzés
intézményi kommunikátor (L)
Társadalomtudományi Kar

képzési területek: gazdaságtudományok, társadalomtudomány
tudományterület: társadalomtudomány
alapképzés (BA/BSc)
alkalmazott közgazdaságtan (N)
nemzetközi tanulmányok (N)
szociális munka (N, E)
szociológia (N, L)
társadalmi tanulmányok (N, idegen nyelvű)
mesterképzés (MA/MSc)
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (N, E)
kisebbségpolitika (N)
kulturális antropológia (N)
nemzetközi tanulmányok (N)
survey statisztika (N)
szociális munka (N, L)
szociálpolitika (N, L)
szociológia (N, L)
kifutó képzések
főiskolai alapképzés
általános szociális munkás (N, E)
egyetemi alapképzés
kulturális antropológia (N, E)
nemzetközi tanulmányok (N)
politikaelmélet (N)
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politológia (N)
szociális munkás (N, L)
szociálpolitikai (N,L)
szociológia (N, E, L)
Doktori képzés (PhD)
Szociológiai tudományok (N)
szakirányú továbbképzés
gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan (E)
szociális menedzser (E, L, székhelyen kívül /Salgótarján/)
szupervizor (L)
Tanító- és Óvóképző Kar

képzési terület: pedagógusképzés
alapképzés(BA)
óvodapedagógus (N, E)
tanító (N, E)
kifutó képzések:
főiskolai alapképzés
kommunikáció
művelődésszervező
nemzetiségi (német) tanító (N)
nemzetiségi (szerb) tanító (N)
óvodapedagógus (N, E)
tanító (N, E)
szakirányú továbbképzés
gyermektáncoktató
gyermektáncoktató óvodapedagógus
óvodai környezeti nevelő (N, E)
óvodapedagógus, fejlesztési (N, E)
pedagógus-szakvizsga (N, E)
pedagógus szakvizsgával bővített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés (N, E)
tanító, fejlesztési (differenciáló) (N, E)
vezető óvodapedagógus
felsőfokú szakképzés
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (N, L)
ifjúságsegítő (N, L)
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Természettudományi Kar

képzési terület: természettudomány
tudományterület: természettudományok
alapképzés (BSc)
biológia (N, idegen nyelvű)
földrajz (N)
kémia (N, idegen nyelvű)
matematika (N)
mesterképzés (MSc)
alkalmazott matematikus (N)
biofizikus (N)
biztosítási és pénzügyi matematika (N)
fizikus (N, idegen nyelvű)
geográfus (N)
környezettudomány (N)
meteorológus (N)
kifutó képzések:
főiskolai alapképzés
alkalmazott fizikus (N)
biológiatanári (N, E)
fizikatanári (N)
földrajztanári (N, E)
kémiatanári (N, E)
matematikatanári (N, E)
egyetemi alapképzés
ábrázológeometria-tanári (N)
biológiatanári (N, E)
csillagász (N, L)
fizikus-mérnök (N)
földrajztanári (N, E)
geográfus (N)
informatikus fizika (N)
kémiatanári (N, L)
környezettudományi (N)
matematikus (N)
technikatanári (N, L)

fizika (N, idegen nyelvű)
földtudományi (N)
környezettan (N)

anyagtudományi (N)
biológus (N, idegen nyelvű)
csillagász (N)
geofizikus (N, idegen nyelvű)
geológus (N)
matematikus (N, idegen nyelvű)
vegyész (N)

alkalmazott matematikus (N)
biológus (N)
fizikatanári (N, L)
fizikus (N, L)
geofizikus (N)
geológus (N)
informatikus vegyész (N)
környezettan-tanári (N)
matematikatanári (E: székh. kívül /Pécs/)
meteorológus (N)
vegyész (N)

Doktori képzés (PhD)
Biológiai tudományok
Fizikai tudományok
Földtudományok
Kémiai tudományok
Környezettudományok
Matematika- és számítástudományok
szakirányú továbbképzés
humánökológus (E), mikrobiológus (N, E, L), zoológus (E, L),
sugárvédelem (L) önköltséges tanfolyam
felsőfokú szakképzés
farmakológus szakasszisztens (E), mikrobiológus-technikus (E)
gombaszakellenőr OKJ- képzés (szombatonként – önköltséges tanfolyam)
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A Látogató bizottság tagjai
Somlyódy László, elnök

akadémikus, BME

Agyagási Klára

DSc, DE

Balogh Elemér

PhD, SzTE, alkotmánybíró

Csapó Benő

DSc, SzTE

Géczi János

DSc, PE

Kengyel Miklós

DSc, PTE

Szabó Gábor

akadémikus, SzTE

Veress Gábor

DSc, PE, minőségügyi szakértő

Maszlavér Gábor

HÖOK

A látogatás MAB referense: Halmay Nóra

A Látogatás időpontja: 2010. április 22-24.
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