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TÁJÉKOZTATÁSOK
MAB Szakértıi Fórum
(2009.09.25.)
A MAB szakértıi fórum a BCE új épületének
nagyelıadójában került megrendezésre, mintegy 220 fı részvételével. A fórumról szóló
összefoglalót és az elhangzott elıadásokat, va-

lamint az írásban beérkezett kérdéseket a MAB
honlapján (a Publikációk menüpontban) közzétettük.

A Felsıoktatási törvény módosítása
Az Ftv. módosítását az Országgyőlés 2009.
nov. 23-án fogadta el. A MAB plénuma 2009.
december 4-i ülésén Bazsa György elıterjesztésében tárgyalta meg a módosítás MAB-ot
érintı legfontosabb elemeit (a testület létszá-

mának és a delegálási szabályoknak a változása, MAB bizottsági szerkezet, intézményakkreditációs ciklus 8 év helyett 5 év, stb.)

A lengyel nemzeti akkreditációs ügynökség (PKA) látogatása a MAB-ban
(2009.11.23-25.)
A PKA képviselıi a MAB-nál jártak tapasztalatcserére. Részletes tájékoztatást kaptak a
MAB szervezetérıl, mőködésérıl, követelményeirıl és eljárásairól, s felsıoktatási intézmé-

nyekbe is látogatást szerveztünk számukra
(BMF, BCE)

A szerb nemzeti akkreditációs ügynökség látogatása a MAB-ban
(2009.12.01.)
A szerb ügynökség képviselıi fıleg az ENQA
tagság és az ESG témakörében érdeklıdtek a
MAB tapasztalatai felıl.
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK
Új típusú szakok monitorozása
2009/8/V. sz. MAB határozat (09.10.30.)
Elızmény:
Az új típusú képzések indítási kérelmét sok
esetben azzal a megjegyzéssel támogatta a
MAB, hogy a képzés indítását követıen bizonyos idı elteltével megvizsgálja a támogató
MAB határozatban megfogalmazott hiányosságok orvoslásának teljesülését. Több esetben
a megjelölt türelmi idı már eltelt, vagy rövidesen lejár, így aktuálissá válik a korábbi MAB
határozatokban elıírt kötelezettségek teljesítése (monitorozás / ellenırzı eljárás).
Eljárási menet:
1. A monitor eljárásra kötelezett szakok készítsék el a szak indítását támogató MAB
határozatban megfogalmazott hiányosságok orvoslásának teljesülését bemutató
anyagot. Amennyiben a személyi feltétek
teljesülésének vizsgálatát írta elı a MAB
határozat, akkor a folyó tanévben a személyi feltételek teljesülését az alapszak indítására irányuló kérelmek összeállításához
ajánlott MAB útmutató Személyi feltételek
c. fejezete szerint összeállítva mutassák be.
Határidı: a monitor eljárásról értesítı
MAB elnöki levél kézhezvételétıl számított
30 nap.
2. A monitor vizsgálatot a szak képzési ága
szerint illetékes MAB bizottság(ok) végzi(k) el. A KÁB – amennyiben ennek szükségét látja – a szak eddigi tényleges mőködésre vonatkozó anyagot bekérhet az intézménytıl. A szak további akkreditációjára vonatkozóan a KÁB javaslatot tesz.
Határidı: 60 nap.
3. Amennyiben egy intézményben több monitorozásra váró szak van, azok ellenırzése

egy idıben történjen, s az intézmény szakjainak plénumvitájára egyazon ülés keretében kerüljön sor.
Lebonyolítási rend:
1. A Titkárság elkészíti az ellenırizendı szakok ellenırzésének ütemezési rendjét.
a. Azon intézményeknél, amelyeknél a
második intézményi akkreditáció a
2009/2010-es tanévben esedékes (ELTE, SE, KRE, PPKE, NyME-Savária
Egyetemi Központ, Harsányi János
Fıiskola, Tomori Pál Fıiskola, Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola) és van
olyan szakjuk, amelyen egy korábbi
MAB határozat monitorozást írt elı,
akkor azok vizsgálatára az intézményi
akkreditációs eljárás ideje alatt (de
nem annak keretében!) kerül sor. Adott
intézmény esetén az ellenırzés alá vont
szakokra vonatkozó, a szakok képzési
ága szerint illetékes MAB bizottságok
akkreditációs javaslatait az a plénum
tárgyalja, mely az intézmény akkreditációs jelentésérıl is dönt.
b. Az informatika szakok 2009/10-ben
esedékes párhuzamos vizsgálata során
az érintett informatika szakok monitorozása a párhuzamos szakértékelés
tárgya.
2. A MAB elnöke tájékoztatja az intézmények
vezetıit arról, hogy – amennyiben van
olyan alapképzési és/vagy mesterképzési
szakjuk, amelyen egy korábbi MAB határozat monitorozást írt elı –, akkor azok
vizsgálatára a MAB ütemezése szerint várhatóan mikor kerül sor. Tájékoztatási határidı: 2010. január 31.

A MAB határozata a kamarák és országos szakmai szervezetek által megválasztandó MAB tagokról
2009/9/II. sz. MAB határozat (09.12.04.)
A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) kiemelten fontosnak tartja, hogy
mindenkori testületében a felsıoktatás felhasználói szférája megfelelı képviselettel legyen jelen. A MAB plénuma ezért azt javasolja a kamarák és országos szakmai szervezetek számá-

ra, hogy olyan személyeket válasszanak a MAB
új testületébe, akik a munkaköri tevékenységük
alapján a felhasználói szférát képviselik, azaz
nem a felsıoktatásban, hanem teljes munkaidıben a versenyszférában dolgoznak. A felsıoktatásban dolgozó tagokat a Magyar Rektori
Konferencia delegálja a MAB testületébe.
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Az egyetemi tanári (ET) követelményrendszer, új pontozás hatályba lépése
2009/9/III/1. sz. MAB határozat (09.12.04.)
(Az egyetemi tanári pályázatok véleményezéAz alábbi módosított pontozást a plénum jóvásérıl szóló dokumentum– útmutató, eljárás, érhagyta. Hatályos: 2010. május 1-tıl.
tékelési rendszer – a MAB honlapján a Szabályok menüpontban olvasható.)
fiatal oktatók tudományos/mővészi munkájának vezetése, részvétel doktorképzésben (fokozatszerzés1.b sel zárult témavezetés, közös publikációk,..) 3 végzett hallgatóig 5, azon felül 10, a szakma által do- 30
kumentáltan elismert mőhely- vagy kivételes esetben iskolateremtés 30 pont.
helyett:
fiatal oktatók tudományos/mővészi munkájának vezetése, részvétel doktorképzésben (legalább egy
1.b PhD fokozatszerzéssel zárult témavezetés, közös publikációk fiatal oktatókkal és/vagy doktorandu30
szokkal); a szakmai közvélemény által elismert mőhelyteremtı tevékenység

A MAB javaslata a Magyar Rektori Konferencia számára egyetemi tanári pályázatok ügyében
A Magyar Tudományos Akadémia ennek alap2009/9/III/2. sz. MAB határozat (09.12.04.
ján elıírta, hogy „pályázat az MTA doktora
A magyar tudományos élet meghatározó szercímért csak az MTMT rendszere által hitelesívezetei, az MTA mellett az MRK, a MAB, az
tett publikációs és hivatkozási listákkal adható
FTT, az OTKA és az ODT kezdeményezésére és
be”.2
közremőködésével, az Akadémia KutatásszerA Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottvezési Intézete gondozásában létrejött a Maság a hazai tudományos élet meghatározó súgyar Tudományos Mővek Tára (MTMT). Az
lyú szereplıinek tartja a köztársasági elnöki
MRK plénuma az MTMT alapelvérıl, szervezekinevezést elnyerı egyetemi tanárokat. Ezt a
térıl és mőködésérıl 2009. április 28-án tájéfontos és példaértékő szerepet alapul véve a
koztatást kapott Makara Gábor akadémikus, az
MAB e határozatban javasolja a Magyar RekMTMT elnöke elıadásában. Az adatbázis
tori Konferenciának, hogy 2010. januárjától
2010. januárjában megkezdi mőködését. 1
Az MTMT lehetıvé teszi, hogy a magyar tudominden egyetemi tanári pályázati kiírásában
mányosság meghatározó személyeinek a nyilszerepeljen, hogy egyetemi tanári címért pávánosság által is hitelesített publikációs és
lyázat csak az MTMT rendszerében is elérhetı
tudománymetriai adatai széles körben is megpublikációs és hivatkozási listákkal együtt adismerhetıvé váljanak. Ez ma a tudományos
ható be.
támogatások és elismerések általános feltétele.
2
1

Ekkortól lesz elérhetı a www.mtmt.hu címen.

http://www.mta.hu/fileadmin/2009/Doktori_eljaras/MTMTDT_adatszolgaltatas_091202.doc

Mővészeti és mővészetközvetítı képzést folytató intézmények esetében elvárt infrastruktúra
2009/9/VI. sz. MAB határozat (09.12.04.)
számítógépes és megfelelı elektroakusztikus
(Az Intézmény-akkreditációs útmutatót elfogaberendezés, megfelelı kotta-, könyv- és
dó 2009/6/III. sz. határozat kiegészítése)
hanghordozó állomány, zeneelméleti-történeti tárgyak tanításához akusztikai berendeMővészeti és mővészetközvetítı képzést folytató intézmény folyamatosan biztosítsa a képzés
zés, kivetítı vetítésre alkalmas eszközök, tábspeciális infrastruktúráját, a képzési helyszín
la (kottavonalas is!)
változtatása esetén is, az elızıleg akkreditált
• A vizuális mővészeti képzésekhez szükséges
helyszín feltételeinek megfelelıen, minimum a
önálló mőhelyek, mőhely-együttesek a hallközoktatás ill. az OKJ-s képzéseknél megfogatói létszámhoz arányos területen, speciális
galmazott feltételek szintjén, alábbiak szerint:
gépi felszereléssel, eszközökkel, folyamatos
• A képzés igényei szerinti megfelelı nagyságú
alapanyag biztosítással a képzési programok
és fényviszonyokkal bíró mőtermek, a szakmegvalósításához.
ágnak megfelelı akusztikájú és felszereltségő
• Speciális számítógépes hátteret igénylı képelıadó-stúdiók, próbatermek.
zéseknél: létszámarányosan felszerelt stúdi• A zenemővészeti területen: Megfelelı mérető
ók, médialaborok megfelelı számú gépi háthangszigetelt termek, megfelelı minıségő
térrel és legális, a képzéshez illeszkedı proghangszerek, kortárszenei gyakorlatokhoz
ramokkal való ellátottság biztosítása.
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SZEMÉLYI HÍREK
2009/10-es intézmény-akkreditációs etap LB elnökei és tagjai
2009/7/VIII/1. (09.10.01.) és 2009/9/IX.
BDF intézményeken kívül a 2009/10-es tanév(09.12.04.) sz. MAB határozatok
ben az eredetileg késıbbi idıpontra tervezett
Az eredeti ütemezés (2005/2/VI/3. sz. MAB haHarsányi János, Tomori Pál és Wekerle Sántározat) szerint sorra kerülı ELTE, SE, PPKE
dor fıiskolák esetében is elvégzi a MAB az in{benne az integrálódott VJTF-el}, KRE, valatézmény-akkreditációs értékelést. (2009/5/III.
mint az idıközben a NyME-be integrálódott
sz. MAB határozat)
ELTE
(Budapest

Intézmény
LB elnök
Állam és Jogtudományi Kar
Somlyódy László
MTA r. tag
Bárczi G. Gyógyped.-i Fıisk. Kar
(BME)
Bölcsészettudományi Kar
Informatikai Kar
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar
Társadalomtudományi Kar
Természettudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Muszbek László
MTA r. tag
Egészségtudományi Kar
(DE)
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Testnevelési és Sporttudományi Kar

Javasolt LB tagok (+ 1-1 hallgató HÖOK)
Agyagási Klára, DSc, DE
Balogh Elemér, PhD, alkotmánybíró
Csapó Benı, DSc, SZTE
Géczi János, DSc, PE
Kengyel Miklós, DSc, PTE
Szabó Gábor, MTA lev. tag, SZTE
Veress Gábor CSc, PE, minügy. szakértı

Bodosi Mihály, DSc, SzTE Idegsebészeti Klinika
Kovács L. Gábor, MTA l. tag, PTE Laboratóriumi
Medicina Intézet
Márton Ildikó, DSc, DE Konzerváló Fogászati Tsz.
Pellioniszné dr. Paróczai Margit, PhD, igazgató,
Richter Gedeon Nyrt.
Veresné Somosi Mariann PhD, ME min.szakértı
Állam- és Jogtudományi Kar
Róna-Tas András Bihari Mihály, DSc ELTE ÁJK
KRE
MTA r. tag
Cseh Sándor, PhD, NYME, ACsJK
(Budapest)
Bölcsészettudományi Kar
(SzTE)
Gyıri István, PhD, SRTA
Hittudományi Kar
Pál József, DSc SZTE BTK
Tanítóképzı Fıiskolai Kar
Topár József BME, minügy. szakértı
Bölcsészettudományi Kar (Pcsaba) Róna-Tas András Cseh Sándor, PhD, NYME ACsJK
PPKE
(Budapest)
Homoki-Nagy Mária, PhD, SZTE ÁJK
MTA r. tag
Hittudományi Kar
Ormos Pál, MTA r. tag, MTA SzBK
(SzTE)
Információs Technológiai Kar
Koczor Zoltán CSc, BMF, minügy. szakértı
Jog- és Államtudományi Kar
Pál József, DSc, SZTE BTK
Vitéz János R. K. Tanítóképzı FıisN.N. késıbb megnevezendı teológus professzor
kola (Esztergom)
NyME-SEK Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar Orosz Magdolna Font Márta, DSc, PTE
(Szombathely) Természettudományi és Mőszaki Kar DSc (ELTE)
Pukánszky Béla, DSc, SZTE
Szıkefalvi N. Zoltán DSc, MTA KFKI
Mővészeti-, Nevelés- és SporttudoKovács Árpád, PTE, minügy. szakértı
mányi Kar
Antal János, ÁVF
Harsányi János Fıiskola (Budapest)
Pakucs János
CSc
Kövesi János, CSc, BME
Tomori Pál Fıiskola (Kalocsa)
(Olajterv, MISZ Monoriné Papp Sarolta, Geobys Kft., min. szakértı
Wekerle Sándor Üzleti Fıiskola (Budapest)
tiszt. elnök)
HJF-hez továbbá: Kádasi Éva, DLA, MOME mővészetközvetítı képzések szakértıje
(Az LB intézményi jóváhagyásra vár!)
SE
(Budapest)

Változás képzési ági bizottságokban
A Hit- és vallástudományi bizottság új tagja
2009/7/VIII/1/1. sz. MAB határozat (09.10.01.)
javaslatára (a fenntartóval egyetértésben) az
Pákozdi István PhD, fıiskolai tanár, Sapientia
új tag: Lukács László SchP, professor emeriSzerzetesi HF lemondott bizottsági tagságáról.
tus, SSzHF, Dogmatika tanszék.
Szuromi Szabolcs képzési ági bizottsági elnök
Változás a Történelem bizottságban
2009/7/VIII/1/2. sz. MAB határozat (09.10.01.)
nem kér fel új tagot. A jelenlegi bizottság hivaBolyki János DSc, egyetemi tanár, KRE, letali idejének lejártáig Bolyki tanár úr szükség
mondott bizottsági tagságáról. Török László
esetén szakértıként felkérhetı.
képzési ági bizottsági elnök javaslatára a MAB
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2009. december

DOKTORI ISKOLÁK
Törvényi megfelelési határidı módosítása 2009. aug. 31-rıl december 31-re
2009/7/V/1. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A www.doktori.hu adatbázisban a doktori iskolák 2009. augusztus 31-ig érvényes MAB minı-

sítésének érvényességét a testület 2009. december 31-ig meghosszabbította.

DI akkreditációs határozatok típusai
2009/7/V/2. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A) Kormány 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelete doktori iskola létesítésének eljárási rendjérıl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirıl
7. § (5) A doktori iskola megszüntetésérıl a
doktori tanács vagy a rektor kezdeményezésére
a szenátus dönt. A rektor kezdeményezése esetén a szenátus döntése elıtt beszerzi a doktori
tanács véleményét.
(6) A MAB a jogszabályok vagy az általa
meghatározott mérlegelési követelmények súlyos sérelme esetén a doktori iskola megszüntetése céljából javaslatot tehet a rektornak, a
fenntartónak*, valamint a felsıoktatási törvény 110. §-ának (4) bekezdése szerinti kezdeményezéssel élhet.
A *-gal jelölt „fenntartó” szóból következik
az alábbi:
Ftv. 115. § (…)
(4) A törvényesség biztosítása keretében kell
ellenırizni az intézményi dokumentumokban
foglaltak megtartását, jogszerőségét, a felsıoktatási intézmény mőködésének és a döntéshozatalnak a jogszerőségét. Az e bekezdésben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági
eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény VI.
fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdésben szabályozott ellenırzés eredményeképpen a fenntartó - megfelelı
határidı tőzésével - felhívja a felsıoktatási intézmény vezetıjét a jogszabálysértı döntés orvoslására, a szükséges intézkedés meghozatalára.
(…)
(9) A fenntartó bírósági eljárást kezdeményezhet, ha a felsıoktatási intézmény az (5)-(8)
bekezdésben meghatározott felhívásnak nem
tesz eleget.
(10) A bírósági eljárás a megszabott határidı lejártától számított harminc napon belül
indítható meg. A bíróság nemperes eljárásban,

soron kívül határoz. A határidı jogvesztı. A
bíróság a fenntartó kérésére a felsıoktatási intézmény döntését megváltoztathatja, illetve elrendelheti, hogy a felsıoktatási intézmény
részben vagy egészben tegyen eleget a fenntartó felhívásában foglaltaknak. Az eljárásra a
Fıvárosi Bíróság az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó
hatálya van. (11-13.)
(14) A fenntartói irányítás nem sértheti a felsıoktatási intézmény e törvényben biztosított
önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.
A felsıoktatási intézmény szenátusának döntése alapján a rektor a fenntartói intézkedéssel
szemben - ide nem értve a (8) bekezdés szerinti
fenntartói észrevételt, visszaküldést, illetıleg a
(11) bekezdés szerinti fenntartói kifogást - a
közléstıl számított harminc napon belül bírósági eljárást kezdeményezhet, kérve annak
megállapítását, hogy a fenntartó döntése sérti
a felsıoktatási intézmény e törvényben biztosított önállóságát. A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidı jogvesztı.
A bíróság a fenntartó döntését megváltoztathatja. Az eljárásra a Fıvárosi Bíróság az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.
Ftv. 110. § (4) A Magyar Felsıoktatási
Akkreditációs Bizottság kezdeményezheti a
miniszternél, hogy gyakorolja a 105. §-ban
meghatározott jogkörét.
105. § (1) A miniszter törvényességi ellenırzést gyakorol a nem állami felsıoktatási
intézmények fenntartói tevékenysége felett. A
törvényességi ellenırzés keretében a miniszter azt vizsgálhatja, hogy a fenntartó a felsıoktatási intézményt a jogszabályokban, az
intézményi dokumentumokban, a mőködés
megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározottak szerint mőködteti-e, eleget tesze a fenntartói irányításból adódó kötelezettségeinek.
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(2) A miniszter a törvényességi ellenırzési
jogkörében - megfelelı határidı biztosításával - felhívja a fenntartót, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti kötelezettségének tegyen eleget. Ha a fenntartó a megadott határidın belül nem intézkedett, a miniszter kezdeményezheti annak bírósági
megállapítását, hogy a fenntartó nem tett
eleget kötelezettségének. Az e bekezdésben
szabályozott pert a megadott határidı lejártától számított harminc napon belül kell kezdeményezni. Ha a bíróság - a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX.
fejezetének alkalmazásával - megállapítja a
törvénysértést, és azt a fenntartó a bíróság
által megállapított határidın belül nem szünteti meg, a bíróság - a miniszter kezdeményezésére - megállapítja, hogy fennállnak a
felsıoktatási intézmény megszüntetésének
feltételei.
B) 2008/8/II/2. MAB határozat – (2008. október 31).
5. Doktori iskolák mőködésének megszüntetése
6.1. Az intézmény kezdeményezése
6.1.1. Az intézmény doktori tanácsa javasolhatja a szenátusnak, illetve a fenntartónak a
doktori iskola megszüntetését, ha a személyi (törzstagi, hallgatói), mesterképzési, tárgyi, pénzügyi feltételek változása
ezt szükségessé teszi. A megszüntetı döntésrıl a szenátus a MAB-ot haladéktalanul értesíti.
6.1.2. A doktori tanács javasolhatja a szenátusnak doktori iskolák átszervezését, öszszevonását, szétválasztását, megszüntetését, ha az oktatás személyi vagy tárgyi
feltételei lényegesen megváltoznak.
6.1.3. Az intézmény rektora a javaslatot részletes indoklással ellátva – szakértıi vélemény kérésével – MAB-nak megküldheti.
6.1.4. A MAB szakértık és az illetékes
(szak)bizottság(ok) bevonásával a javaslatot megvizsgálja, a MAB plénuma állást foglal a javaslatról, és az indokolt
állásfoglalást – szakértıi véleményként –
közli a rektorral
6.1.5. A doktori iskolát ennek alapján a szenátus vagy a fenntartó szünteti meg.
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6.2. A MAB kezdeményezése
6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár a
párhuzamos akkreditáció, akár az éves folyamatos ellenırzés során vagy dokumentált bejelentés révén a doktori iskola mőködésében a minıséget veszélyeztetı jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát és felkéri ıt azok kijavítására. A MAB által jelzett problémákról a
rektor köteles tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre jelentkezetteket is.
6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok
színvonala, vagy a feltételek olyan alapvetı romlását tapasztalja, ami az elızı pont
alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket
igényel, akkor közbülsı akkreditációs eljárást folytat le, melynek elindításához a
doktori iskola önértékelését kéri. Ezt az
önértékelést a felsıoktatási intézmény doktori tanácsa véleményezi.
6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba –
indokolt esetben – külföldi szakértıt is fel
kell kérni.
6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít,
amelynek alapján a MAB plénuma megerısíti (esetleg határozott idıre és feltételekkel), vagy visszavonja az akkreditációt.
Ha visszavonja, gondoskodik a határozat
nyilvánosságra hozataláról és a kormányrendelet 7. § (6) bekezdés alapján kezdeményezi a doktori iskola megszüntetését a
rektornál, illetve a fenntartónál.
6.3. Doktori iskola megszüntetésének következményei
6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola
akkreditációját, akkor a felsıoktatási intézmény a doktori iskola tudomány / mővészeti ágában – amennyiben e tudomány /
mővészeti ágban az intézményben másik
doktori iskola nem mőködik – elveszti a jogosultságát
a) doktori képzésre,
b) PhD, illetve DLA fokozat adására,
c) habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,
d) külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.
6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának viszszavonásáról szóló MAB határozatban
rendelkezni kell
a) a hatályba lépés idıpontjáról;
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b) a doktori iskolában folytatott képzés
lezárásának határidejérıl;
c) az abszolutórium megszerzéséig még
nem jutott doktoranduszok tanulmányai továbbfolytatásának módjáról (a
javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
d) az abszolutóriummal rendelkezıknek,
ill. a doktorjelölteknek a doktori fokozat odaítélésének módjáról (a javasolt
fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket
(kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) –
a befogadó intézmény kérésére – a doktori
képzés finanszírozásának sajátosságaira
tekintettel a miniszter hozza meg.
C) A 3 feltétel halasztott teljesítésének igazolása: az érintettek szept.1-ig aktualizálják az
egyetemi tanári kinevezéseket, a fokozatot
szerzett doktoranduszokat, a mesterszakokat.
• A MAB az „élı” adatbázisból augusztus
24-én kigyőjti a teljes egyetemi tanári névsort, ezt megküldi a rektornak, s kéri a kizárólagossági nyilatkozatot adók visszaigazolását 2009. szeptember 7-ig.
• Az adatbázisban a TT-ok lapján szeptember 1-én csak fokozatot szerzett doktoranduszok neve szerepelhet, az évszám nélküli
vagy 0000 jelő neveket nem vesszük figyelembe, kérjük azok elızetes eltávolítását.
• Az újabban akkreditált M-szakokat a MAB
tudja, nem kérünk listát, de kérjük az új
akkreditált szakok beírását az adatbázisba
(ez a DI hatásköre).
D) A 2009-ES MAB HATÁROZATOK TÍPUSAI: minden akkreditáció 5 évre szól1 – a
feltételek folyamatos biztosítása esetén kitétellel.
Törzstagok:
• A MAB a TT-okról egyedi határozatot nem
hoz, a TT-ok egyedi határozatszámot nem
kapnak, a törzstagokról Összegzés készül.
A megfelelt TT-ok adatbázisbeli személyes
adatlapján a MAB logó a MAB határozatról a rektornak küldött írásos értesítés dátuma után 14 nappal megjelenik. A DI akkreditálásáról szóló határozat egyúttal tartalmazza a megfelelt törzstagok névsorát
és tudományági besorolását is. A névsor1

Módosul a 2008/8/II.2. sz.MAB határozat 2.15. pontja, amely
szerint „Az akkreditáció hatálya 8 év (2009-ben 2017. december
31-ig)”

2009. december

ban szereplı TT-ok minısítésének értelmezése: „A törzstagi követelményeknek …
tudományágban 2009-ben megfelelt.”2
•

A DI törzstagi névsorában nem szereplı
TT-jelöltek indoklása: „A törzstagi követelményeknek – relevancia vagy teljesítmény hiányosságok miatt – … tudományágban 2009-ben nem felelt meg.” A szöveges indoklást az adatbázisban csak a TTjelölt és a DI vezetıje (adminisztrátora +
EDT elnök + rektor) olvashatja. A MAB
határozat után a DI (adminisztrátora) 14
napon belül a TT-ot át kell helyezze a témavezetık közé (minden TT-jelölt szükségszerően témavezetı is). 14 nap elteltével az
ott maradt TT-oknál a MAB feltünteti a
„nem felelt meg” minısítést. (Az ezt követı
felülvizsgálat kérésének rendjét lásd
alább.)

Doktori iskolák:
a) A 2006-ban 2014-ig akkreditált 65 és a
2007-ben határozatlan idıre akkreditált 3
DI esetén – ha minden feltétel teljesül: „A
MAB a DI akkreditációját … tudományág(ak)ban – a mőködési feltételek folyamatos biztosítása esetén – 2014. december
31-ig megerısíti.”
b) A 2002-2005 között 2010-2013-ig akkreditált 90 DI esetén – ha minden feltétel teljesül: „A MAB a DI akkreditációját … tudományág(ak)ban – a mőködési feltételek
folyamatos biztosítása esetén – 2014. december 31-ig meghosszabbítja.”
c) Ha nem teljesül minden feltétel, az eljárást
a 33/2007. kormányrendelet és a
2008/8/II/2. MAB határozata írja elı:
6.2.1. Ha a MAB akár az intézményi, akár
a párhuzamos akkreditáció, akár az
éves folyamatos ellenırzés során vagy
dokumentált bejelentés révén a doktori iskola mőködésében a minıséget veszélyeztetı jelenségeket tapasztal, arról tájékoztatja az intézmény rektorát
és felkéri ıt azok kijavítására3. A MAB
által jelzett problémákról a rektor köteles tájékoztatni az érintett doktori iskola hallgatóit, illetve a fokozatszerzésre jelentkezetteket is4.
2

Ez utalás arra, hogy a megfelelés nem „örök”, késıbb, pl.
nyugdíjazás miatt vagy publikációs tevékenység nélkül már nem
fog megfelelni.
3
Ez történt meg a 2007/2008-ban lefolytatott törvényességi
megfelelési eljárásban.
4
Ezek az információk az adatbázisban láthatók voltak.
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6.2.2. Ha a MAB a képzés, illetve a fokozatok színvonala, vagy a feltételek
olyan alapvetı romlását tapasztalja,
ami az elızı pont alatti eljárásnál szigorúbb intézkedéseket igényel, akkor
közbülsı akkreditációs eljárást folytat
le, melynek elindításához a doktori iskola önértékelését kéri. Ezt az önértékelést a felsıoktatási intézmény doktori tanácsa véleményezi5.
6.2.3. A MAB a fentiek birtokában látogató bizottságot küld ki. A látogató bizottságba – indokolt esetben – külföldi
szakértıt is fel kell kérni6.
6.2.4. A látogató bizottság jelentést készít,
amelynek alapján a MAB plénuma
megerısíti (esetleg határozott idıre és
feltételekkel), vagy visszavonja az
akkreditációt7. Ha visszavonja, gondoskodik a határozat nyilvánosságra
hozataláról és a kormányrendelet 7. §
(6) bekezdés alapján kezdeményezi a
doktori iskola megszüntetését a rektornál, illetve a fenntartónál8. Az
akkreditáció visszavonása után az újbóli akkreditációs beadványt a MAB –
2010. szeptember 30-ig befejezett
adatfeltöltés esetén - a folyamatos DI
mőködés kritériumai szerint bírálja el.
d) Ha az akkreditált DI több tervezett tudományágából valamelyik nem kapott akkreditációt, azt le kell venni a DI adatlapjáról.
Ekkor a csak ilyen tudományágban kutató
TT sem akkreditálható (ezért). A DI ennek
megfelelıen 2010. április 30-ig át kell dolgozza dokumentumait (pl. képzési tervét,
témahirdetéseit) és ezt jelzi a MAB-nak.
Ha a nem akkreditált tudományágban újra
kérik a doktori iskola akkreditálását, akkor
azt a MAB – 2010. szeptember 30-ig befejezett adatfeltöltés esetén - a folyamatos DI
mőködés kritériumai szerint bírálja el.
e) A MAB-határozatról – rövid DI lista formájában – a rektor kap írásos értesítést
azzal, hogy a részletek és indoklások –
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megfelelı jogosultsággal – megtekinthetık
az adatbázisban. A MAB a felülvizsgálati
kérés és értékelés rendjérıl is tájékoztatja
a rektort.
A MAB-határozat a DI-rıl és annak tételes
elemei az adatbázis nyilvános felületén megjelennek, hasonlóan a 2008-as értékeléshez.
E) Felülvizsgálati kérelem [FvB hatáskör. Kidolgozás után megjelenik a www.doktori.hu
honlapon.]
• TT és DI esetén egyaránt a rektor nyújthatja be írásban, a határozat kézhezvétele
után 30 napon belül.
• Csak a 2009. október 20-i állapotra, s nem
a késıbb javított adatokra alapozódhat.
F) Változtatások a DI-kben és így az adatbázisban 2009-ban
• A MAB DB-a és testülete az akkreditációt
a 2009. április 14-i adatok alapján végzi
az akkor lementett adatbázisból, s ezen túl
2009-ben már nem foglalkozik újabb eseti
változ(tat)ásokkal.
• A www.doktori.hu adatbázis változatlanul
él (függetlenül a lementett állománytól),
azt a DI-k és törzstagok jogosultságuk szerint folyamatosan aktualizálják (új oktatók,
témavezetık, témakiírások, védések, közlemények, tudománymetriai adatok stb.).
Viszont:
• Azt kérjük a doktori iskoláktól, hogy a
MAB értékelését igénylı változtatásokat
(új tudományág, új TT-k, új együttmőködı
intézet - ezek rendszerint egy évre elıre
láthatók, tervezhetık -) 2009-ben (s késıbb
általában év közben) ne jelenítsenek meg
az adatbázisban, csak majd 2010-ben (és
késıbb is) az éves rendszeres MAB eljárás
során.
• Külön elıterjesztésben javasoljuk a plénumnak, hogy a DI vezetı csere jóváhagyásának jogát a továbbiakban ne tartsa
fent, bízza azt az intézményi doktori tanácsra. A vezetıváltozásról a MAB emailben bejelentést kér akkor, amikor a
váltás a doktori adatbázisban megjelenik.

5

Az önértékelést minden DI 2008 elején elkészítette. Az adatbázis alapján, a szakértık és a képzési ági bizottságok javaslatára
építve a MAB doktori bizottsága tesz javaslatot a plénumnak
közbülsı akkreditációs eljárás lefolytatására.
6
Az intézményenként 2-3 tagú LB-ket a MAB a Doktori bizottság tagjaiból kéri fel október 2-i ülésén.
7
Erre az október 30-i, vagy legkésıbb a december 4-i MAB plénumon kerül sor.
8
Minden ilyen döntés 2010. január 1-jén lép hatályba. A
2008/8/II/2. MAB határozat 5.3.2. b), c) és d) pontjaiban foglaltakra az LB tesz javaslatot.

G) 2010. január 1. utáni változtatások
• A MAB évente egyszer, várhatóan szeptember elején, felhívja a DI-ket az adatbázis frissítésére – új tudományág, új TT-k, új
együttmőködı intézet stb. – és felülvizsgálat céljából készülı lementésére, október
1-jei határidıvel. Ekkor már az új egyete-
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mi tanári kinevezések is ismertek. A felhívás után a MAB minden évben (októberben) lefuttat egy programozott teljesítJavasoljuk az ODT-nek, hogy a DI-k tegyék hozzáférhetıvé honlapjukon doktoranduszaik listáját (név, felvétel éve, képzési forma, aktuális jogállás, téma, témavezetı1), amit évente egyszer, ugyancsak
szeptemberben, a MAB lement. [Ezt indokolt az adatbázisban közvetlenül elérhetıvé tenni, mint nagyon fontos és „elszámolás köteles”, nyilvánosságot érdemlı, s
évente egyszer lementendı adatsort. Ez
számos DI esetén már most is így van.]
Javasoljuk az ODT-nek, hogy az egyéni
felkészülık esetén rendszeresítsék és tegyék publikussá egy-egy konzulens (nem
témavezetı) megbízását, meghatározott feladatokkal, jogokkal, kötelezettségekkel, felelısséggel, minimálisan egyéves idıtartammal. Ebben az esetben a MAB kész a
konzulensi tevékenységet az akkreditáció
során értékelni.

•

•

2009. december

mény- és személyi feltétel ellenırzést. Ennek részleteit az új MAB testület dolgozza
ki 2010-ben.
Az adatbázis-fejlesztés során meg kell oldani, hogy a törzstagi relevanciát egyidejőleg két tudományágban is ki lehessen választani, a doktori iskola törzstagjainak
számára vonatkozó követelmények fenntartásával. Az a törzstag, aki két tudományágban kívánja minısíttetni magát, töltsön
fel tudományáganként 5 közleményt; illetve
a „jelenlegi kutatásainak tudományága”
sorba két tudományágat írjon be.
Javasoljuk az ODT-nek, hogy az adatbázis-fejlesztés foglaljon magába linklehetıséget a védés meghirdetésénél a disszertációhoz, illetve mővészeti alkotáshoz is.

A MAB követelmények szerint a PhD-t és DLAt is kiadó mővészeti doktori iskola több tudományágasnak minısül. Az ennek megfelelı véleményezés lehetıségét kérjük.

1

Ftv. 46. § (3) A hallgató joga, hogy …,
d) válasszon a párhuzamosan meghirdetett elıadások, gyakorlatok, szemináriumok és más foglalkozások, az oktatók, doktoranduszként a témavezetık között,

DI vezetıváltás bejelentése a MAB-hoz (eljárás módosítása)
2009/7/V/3. sz. MAB határozat (09.10.01.) (eljárás módosítása, e határozat módosítja a MAB
2008/8/II.2. sz. határozata 6. mellékletének
6.2. pontját, a MAB 2008/8/II.3. sz. határozata
7. pontja helyébe lép.)
Mőködı doktori iskolák vezetıváltásáról az intézmény rektora a MAB elnökét értesíti. Az értesítı levél tartalmazza az intézmény elnevezését, a doktori iskola MAB-nyilvántartási számát, tudományágát, a vezetıváltás okát, a régi
és az új vezetı nevét, az új vezetı MAB minısí-

tését (ha van) és a www.doktori.hu adatbázisban a módosítás dátumát.
Ha az új vezetı a MAB által „megfelelı”-nek
minısített egyetemi tanár törzstag, és ezt a
tényt az értesítı levél tartalmazza, akkor a
MAB a bejelentést tudomásul veszi.
Ha az értesítı levél szerint az új vezetı a MAB
által (még) nem minısített törzstag, akkor az
illetékes KÁB-elnök javaslata alapján a Doktori Bizottság megvizsgálja és a Plénum elé terjeszti az ügyet.

Állásfoglalás a mővészeti doktori iskolák PhD képzésének MAB értékelésérıl
2009/9/IV/1. sz. MAB határozat (09.12.04.)
Jelen állásfoglalás legfontosabb célja a doktori iskolák akkreditálási követelményeinek
egyértelmősítése és ezzel a mőködésük és a kiadott doktori fokozatok színvonalának javítása.
Szükséges a mővészeti ágakban a két doktori
fokozattípus közötti különbség pontos definiálása:
- PhD: saját mővészeti tevékenységhez nem
feltétlenül kötıdı, az önálló tudományos

gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség igazolása után adható tudományos fokozat (mint a többi tudományágban),
- DLA: a saját mővészeti mestermő és az
önálló nézıpontú disszertáció megvédése
eredményeként szerezhetı mővészeti fokozat.
A két fokozat kiadását közös vagy két külön
doktori iskola is végezheti egy intézményen be-
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lül, a doktori iskolák száma elsısorban a törzstagok számának (kis szakok, öregedı korfa)
függvénye.
Egy doktori iskola esetében a két vagy több tudományág határozottan elkülönítendı a doktori eljárások során (pl. PhD védéskor mővésztanár nem vesz részt a bíráló bizottságban). Az
egy doktori iskolában mőködı két vagy több
tudomány-/mővészeti ág esetében doktori
programonként külön-külön meg kell határozni
az oktatókat.
A mővészeti egyetemeken PhD fokozat kizárólag az adott mővészeti egyetemen akkreditált és
oktatott elméleti mesterképzésre épülı mővészeti ágakban adható ki, míg a bölcsészettudományi karokon mőködı doktori iskola a bölcsészettudományi területen jogosult programok
meghirdetésére, illetve PhD fokozat kiadására.
E két tudományos fokozat megkülönböztetését
a PhD fokozat elnevezésében is egyértelmővé
kell tenni. A mővészeti ágban szerezhetı PhD
fokozat elnevezése: mővészet-tudomány PhD
(+mővészeti ág megnevezése), angol elnevezés: PhD in Arts (design stb).
A MAB a mővészet-tudomány ág(ak)ban a PhD
fokozat kiadását kérı doktori iskolák véleményezése során vizsgálja a kért tudományág
önállóságát, a más szakterületekkel - különösen az ugyanazon a mővészeti egyetemen mőködı mővészeti ági (DLA) doktori iskolától, illetve a bölcsészettudomány hasonló részterületeitıl - való függetlenségét, a doktori programok tartalmát, a törzstagok és az oktató tanárok mővészet-tudomány ági kompetenciáját.
A mővészet-tudomány ág(ak)ban a PhD fokozat kiadását kérı doktori iskoláknak teljesíte-

niük kell a más tudományágakban elvárt tudományos követelményeket (önálló kutatás, publikációk stb.).
Megjegyzés: A Liszt Ferenc Zenemővészeti
Egyetemen folyó PhD képzés nem tárgya a jelen állás-foglalásnak, mert a zenetudomány
(mesterszakja: muzikológia) a mővészet- és
mővelıdéstörténeti tudományokhoz tartozik.
Teendık a fenti állásfoglalás elfogadása után:
A MAB két doktori iskola PhD fokozat kiadási
kérelme ügyében a fenti állásfoglalás hiányában nem tudott akkreditációs határozatot hozni: MOME (D123), LFZE (D28). E két doktori
iskola vezetıi a MAB kérésére jelöljék ki a
doktori iskola PhD fokozat kiadásában részt
vevı törzstagjait. E törzstagokról, a doktori
programokról és a doktori iskola dokumentumaiban tükrözıdı koherenciáról a MAB szakértıi véleményt kér (2010. január 8-ig), amelynek ismeretében a plénum dönthet a doktori iskolák PhD fokozat kiadásának jogosultságáról
a jelenleg hatályos Ftv. 67.§ (2) és a MAB
szempontrendszere alapján (az LFZE jelezte,
hogy nem tud elıre témát meghirdetni a rendelkezésre álló szakemberek korlátozott száma
miatt).
Kezdeményezni szükséges a doktori iskolák
mővészeti ágainak kiegészítését az új mővészet-tudomány diszciplínával, amelyben PhD
doktori iskola akkreditálása kezdeményezhetı.
A MAB felkéri a mővész-szakmát a DLA fokozat megszerzése szabályozásának kidolgozására.

A tudományterületekhez tartozó tudomány- és mővészeti ágak - MAB ajánlás
MAB 2009/9/IV/2. sz. MAB határozat (09.12.04.)
1. Természettudományok
1.1. Matematika- és számítástudományok
1.2. Fizikai tudományok
1.3. Kémiai tudományok
1.4. Földtudományok
1.5. Biológiai tudományok
1.6. Környezettudományok
2. Mőszaki tudományok
2.1. Építımérnöki tudományok
2.2. Villamosmérnöki tudományok
2.3. Építészmérnöki tudományok1
2.4. Anyagtudományok és technológiák
1

A feltételek folyamatos biztosítása esetén PhD-t és DLA-t is kiadhat.
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Natural Sciences
Mathematics and computer sciences
Physical sciences
Chemical sciences
Earth sciences
Biological sciences
Environmental sciences
Engineering and technology
Civil engineering
Electrical engineering
Architectural engineering
Material sciences and technologies
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2.5. Gépészeti tudományok
2.6. Közlekedéstudományok
2.7. Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok
2.8. Informatikai tudományok
2.9. Agrármőszaki tudományok
2.10. Katonai mőszaki tudományok
3. Orvostudományok
3.1. Elméleti orvostudományok
3.2. Klinikai orvostudományok
3.3. Egészségtudományok
3.4. Gyógyszerészeti tudományok
3.5. Sporttudományok
4. Agrártudományok
4.1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok
4.2. Állatorvosi tudományok
4.3. Állattenyésztési tudományok
4.4. Élelmiszertudományok
4.5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
5. Társadalomtudományok
5.1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok
5.2. Közgazdaságtudományok
5.3. Állam- és jogtudományok
5.4. Szociológiai tudományok
5.5. Politikatudományok
5.6. Hadtudományok
5.7. Regionális tudományok
5.8. Média- és kommunikációs tudományok
6. Bölcsészettudományok
6.1. Történelemtudományok
6.2. Irodalom- és kultúratudományok
6.3. Nyelvtudományok
6.4. Filozófiai tudományok
6.5. Neveléstudományok
6.6. Pszichológiai tudományok
6.7. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
6.8. Mővészettörténeti és mővelıdéstörténeti tudományok
6.9. Vallástudományok
7. Mővészetek
7.1. Építımővészet
7.2. Iparmővészet
7.3. Képzımővészet
7.4. Színházmővészet
7.5. Film- és videomővészet
7.6. Zenemővészet
7.7. Tánc- és mozdulatmővészet
7.8. Multimédia mővészet
7.9. Mővészet-tudomány (zárójelben a mővészeti ág
megjelölésével)
8. Hittudományok
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Mechanical engineering
Transportation engineering
Bio-, environmental- and chemical engineering
Informatics
Agricultural engineering
Military engineering
Health sciences
Theoretical medicine
Clinical medicine
Health sciences
Pharmaceutical sciences
Sports sciences
Agricultural sciences
Crop production and horticulture
Veterinary science
Animal husbandry
Food sciences
Forestry and wildlife management
Social sciences
Business and management
Economic science(s)
Legal studies
Sociology
Political science(s)
Military sciences
Regional studies
Media and communication studies
Humanities
History
Literary and cultural studies
Linguistics
Philosophy
Educational sciences
Psychology
Ethnography, folklore and cultural anthropology
History of art and culture
Religious studies
Arts
Architecture
Design
Fine arts
Drama and theatre
Motion picture and video arts
Music
Dance and eurhythmics
Multimedia studies
PhD in arts (....)
Theology
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Doktori iskolák akkreditációs eljárása – kiegészítés
2009/9/IV/3/1. sz. MAB határozat (09.12.04.)
„Nem felelt meg” értékeléső törzstag-jelöltek
felülvizsgálata
a) A NFM értékelést kapott törzstagjelöltek
joga indoklással alátámasztott felülvizsgálati kérelem benyújtása. Az ilyen kérelmeket
az intézmény minden DI vezetıje véleményes javaslatával együtt továbbítja a rektornak, aki dönt arról, hogy mely kérelmeket küldi meg egy csomagban a MAB-nak.
Az így, és csakis így beérkezett kérelmeket a
MAB Felülvizsgálati Bizottsága rendes eljárás formájában elbírálja. Az FvB döntéseirıl a MAB elnöke a rektort írásban értesíti, és a www.doktori.hu adatbázisban a
pozitív döntéseket megjeleníti. Ezek a felülvizsgálati kérelmek csak a 2009. április 14én lementett állapotra alapulhatnak.

b) Ha a NFM értékelést kapott, és ezért témavezetıként besorolt törzstagjelöltek nem
kérnek most felülvizsgálatot, hanem 2010.
február 1. után – bármikor – feltöltik adatlapjukat, akkor már a legfrissebb eredményekkel kiegészítve (újabb közlemények,
jobb tudománymetriai adatok, fokozatot
szerzett doktoranduszok) teszik azt. Az adatbázisban automatikusan „még nem értékelt
törzstag” megjelölést kapnak, mint más
egészen új törzstag-jelöltek, s a MAB 2010
ıszén értékeli minden (korábbi és egészen
új) törzstag-jelölt megfelelısségét. Ez esetben tehát nem a 2009. április 14-i lementett
állapotot, hanem a 2010-es új, nyilván több
eredményt mutató helyzetet értékeljük. Az
adatfrissítésrıl a MAB az értékelés elıtt
egy hónappal külön felhívást jelentet meg.
A MAB ezt az eljárást tartja célszerőbbnek,
de nem kötelezınek.

Doktori iskolák létesítésének és mőködésének követelményei – kiegészítés
2009/9/IV/3/2. sz. MAB határozat (09.12.04.)
(kiegészítı szövegrész Arial betővel) Doktori
iskola „Nem akkreditált” minısítésének értelmezése
6.3. Doktori iskola megszüntetésének következményei
6.3.1. Ha a MAB visszavonja a doktori iskola
akkreditációját, akkor a felsıoktatási intézmény a doktori iskola tudomány / mővészeti ágában – amennyiben e tudomány/mővészeti ágban az intézményben
másik doktori iskola nem mőködik – elveszti a jogosultságát
a) doktori képzésre,
b) PhD, illetve DLA fokozat adására,
c) habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,
d) külföldön szerzett tudományos (doktori)
fokozat honosítására.
6.3.2. A doktori iskola akkreditációjának viszszavonásáról szóló MAB határozatban rendelkezni kell
a) a hatályba lépés idıpontjáról;
b) a doktori iskolában folytatott képzés lezárásának határidejérıl;
c) az abszolutórium megszerzéséig még nem
jutott doktoranduszok tanulmányai továbbfolytatásának módjáról (a javasolt
fogadó intézmény(ek) megjelölésével);

d)

az abszolutóriummal rendelkezıknek, ill.
a doktorjelölteknek a doktori fokozat odaítélésének módjáról (a javasolt fogadó intézmény(ek) megjelölésével);
Az I. és II. éves doktoranduszok a munkájukat egy másik doktori iskola keretében
folytatják. Erre téma- és témavezetı-váltás
nélkül is jogszerő lehetıséget nyújt az,
hogy a témavezetıt egy másik intézmény
hasonló DI-ja témavezetıként elfogadhatja.
A III. éves doktoranduszt a képzési idı
végéig, az értekezés megírásáig a témavezetı segítheti, de a doktori fokozat
megszerzésére másik intézmény hasonló
doktori iskolájában kell jelentkezni. Ennek
megkeresése a DI erkölcsi kötelessége.
Ha ezt nem tudja biztosítani, akkor a MAB
intézkedik.
Az intézmény rektorának írásbeli kérésére
a MAB hozzájárul, hogy a fokozatszerzési
eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhetik disszertációjukat a megszüntetés alatt
álló doktori iskolában.
6.3.3. A szükséges pénzügyi rendelkezéseket
(kutatási támogatások, ösztöndíjak stb.) – a befogadó intézmény kérésére – a doktori képzés
finanszírozásának sajátosságaira tekintettel a
miniszter hozza meg.
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Törvényi megfelelési határidı módosítása – A doktori iskolák MAB minısítése érvényességének
meghosszabbítása
2009/9/IV/4. sz. MAB határozat (09.12.04.)
Az alábbi doktori iskolák esetében a MAB döntés a 2010. január 22-i plénumra marad. Az
DI kód
174
162
8
177
28

Intézmény
PTE
SzTE
NyME
DE
LFZE

152

PTE

103
132
153

PTE
ZMNE
ZMNE

akkori akkreditációs határozatok 2010. február
1-jén lépnek majd hatályba.

Tudományág
neveléstudomány
neveléstudomány
gazdálkodástudomány
jogtudomány
mővészettörténet és mővelıdéstörténet
zenemővészet
építımővészet
építészmérnöki tud.
földtudomány
hadtudomány
katonai mőszaki tudomány

A www.doktori.hu adatbázisban ezen doktori
iskolák 2009. december 31-ig érvényes MAB

DI vezetı
Forray R. Katalin
Csapó Benı
Székely Csaba
Szabó Béla
Jeney Zoltán
Bachman Zoltán
Tóth József
Szabó János
Solymosi József

minısítésének érvényességét a testület 2010.
január 31-ig meghosszabbítja.

A MAB állásfoglalása a doktori iskolák 2009. évi akkreditációjáról
2009/9/IV/5. sz. MAB határozat (09.12.04.)
A doktori képzés és fokozatadás joga egyúttal
felsıoktatásunk kiemelt jelentıségő felelıssége
a magyar tudományos szakember utánpótlás
nevelésében, egyúttal az új tudományos eredmények létrehozásában. A MAB törvényi kötelessége, hogy ennek megfelelı súllyal foglalkozzon a doktori iskolák személyi, tartalmi,
mőködési és szervezeti feltételeinek vizsgálatával, teljesítményének értékelésével, akkreditációjával.
A 33/2007. (III.7.) Korm. rendelet új szabályozási elemei, illetve a doktori iskolák többsége
akkreditációjának 2010-es határideje következtében vált esedékessé a folyamatosan mőködı
doktori iskolák újbóli akkreditációja. Ennek
megvalósításában a MAB elvi és gyakorlati
fontosságú együttmőködést alakított ki az Országos Doktori Tanáccsal, mind az egységes,
teljes, nyilvános elektronikus adatbázis létrehozásában és folyamatos mőködtetésében,
mind az értékelési eljárásban.
Ez értelemszerően azt is jelentette, hogy az
egyetemek rektorai, doktori tanácsának elnökei, a doktori iskolák vezetıi és törzstagjai elfogadták ezt az értékelési és akkreditációs eljárást és támogatták azt – az újszerő megvalósítás mindig megjelenı, de rendszeresen korrigálható és korrigált gyermekbetegségei ellenére is.

A doktori iskolák mostani akkreditációja gyakorlatilag befejezıdött. Döntı többségük megfelelt a személyi, tartalmi, szervezeti, mőködési
feltételeknek, néhány esetben volt szükség türelmi idı biztosítására, ott, ahol reális lehetıséget fogalmaztak meg a feltételek közeli teljesítésére. Az eljárás során mindvégig érdemi tájékoztatás és eszmecsere folyt a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Doktori Tanács, a
doktori iskolák vezetıi és adminisztrátorai, valamint a Minisztérium vezetıi és a MAB között.
Jó érzéssel állapítjuk meg, hogy ennek során
minden partner megoldás lehetıségeket, és
nem kifogásokat keresve mőködött együtt – a
közös felelısség jegyében.
A MAB ezúton is megköszöni a több mint kétezer törzstag, a 169 doktori iskola, a 25 egyetem, az említett országos testületek és a Minisztérium munkatársainak megértı álláspontját,
támogató gyakorlatát, konstruktív együttmőködését. Erre a felfogásra, a teljesen kiépült
www.doktori.hu adatbázisra alapozva kívánja
a következıkben a doktori iskolák munkáját figyelemmel kísérni, azok teljesítményét rendszeresen értékelni, minıségét fejleszteni. A
MAB meggyızıdése, hogy a doktori iskolák
most értékelt és ezzel rendezettebb mőködése
hatékony biztosíték a magyar doktori képzés és
PhD fokozat nemzetközileg is elismert színvonalához.

2009. december
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Jogtudományi doktori iskolák létesítésének mesterképzési feltételei
2009/9/IV/6. sz. MAB határozat (09.12.04.)
Ftv. 67. § (1) Doktori képzésre az a felsıoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott tudományterületen.
(2) A felsıoktatási intézmény doktori képzésre
és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon belül tudományágban
vagy mővészeti ágban szerezhet jogosultságot,
amelyre a mőködési engedélye kiterjed.
Ezt a törvényi megfogalmazást szakmai alapon
kell értelmezni és alkalmazni, mert a két fogalomkört a törvény maga nem felelteti meg. Az
Ftv. szerinti nyolc tudományterület mindegyike
olyan sok tudományágat ölel fel, hogy csakis a
tudományágak és a mesterképzési szakok tartalmi megfeleltetése alapján lehet hozzárendelést végezni. (E nélkül pl. egy, a természettudomány tudományághoz tartozó matematikus
mesterszakra biológiai doktori iskolát lehetne
alapítani, vagy egy bölcsészettudományhoz
tartozó bolgár szakra történelmi doktori iskolát.) Ezért alakította ki a MAB a tudományágak
– képzési ágak megfeleltetési rendszerét.
Állam- és jogtudományi doktori iskola létesítésének kérdésében abból kell kiindulni, hogy a
társadalomtudományi képzési területhez tartozó állam- és jogtudományok tudományág
„párja” a felsıoktatási képzési rendszerében a
jogi és igazgatási képzési terület. A kettı között értelemszerő átfedések vannak, de ezek közel sem jelentenek azonosságot. Ez a képzési
terület két képzési ágat foglal magában: a jogtudományi és az igazgatási képzési ágat. A kettı közül egyértelmően a jogtudományi képzési
ág (ezen belül a jogász osztatlan mesterszak)
tartalmaz szélesebb ismeretanyagot, abban az
értelemben, hogy – a jogtudományok mellett –
lefedi az igazgatási képzések oktatási anyagának jelentıs részét is, s maga a jogász oklevél
is – a képzés teljességére utalva – állam- és
jogtudományi doktori cím használatára jogosít, ami más mesterszakokon nincs így. Kétségtelen, hogy az igazgatási képzések tananyagának is vannak olyan kérdéskörei, amelyek nem
– vagy nem olyan mélységben – szerepelnek az

osztatlan jogász-képzés tananyagában, de ezek
nem jogi, hanem igazgatási témakörök.
Ugyanakkor doktori (PhD) fokozat szerzése
csak állam- és jogtudományokból lehetséges,
ami a teljes tudományágat lefedi, igazgatási
doktori fokozat nincs. Miután ma Magyarországon a doktori (PhD) fokozat jelenti a legmagasabb végzettségi szintet és a tudományos
fokozatot, így – bármilyen tudományágból –
ezen legmagasabb fokozat megszerzése azt jelenti, hogy az illetı az adott tudományág egészérıl megfelelı magas szintő ismeretekkel bír,
képes az adott területnek a tudomány mőködési
szabályai szerinti elemzésére és rendszerszerő
feldolgozására, az adott tudományágban új tudományos eredmények létrehozására.
A fentieket szem elıtt tartva, ha az adott intézményben nincs osztatlan jogász mesterszak,
csak igazgatási mesterszak(ok) van(nak), akkor
nyilvánvalóan az utóbbi(ak)ra tervezett doktori
iskolában nem lennének biztosítva a feltételek
ahhoz, hogy a doktori képzésben részt venni kívánók és a doktori (PhD) fokozatot elérni
szándékozók az állam- és jogtudományok egészérıl megfelelı, átfogó, magas szintő, tudományos ismeretekkel bírjanak. Éppen ezért
nem indokolt az, hogy állam- és jogtudományi
doktori iskola létesüljön olyan intézményben,
amelynek nincs akkreditált osztatlan jogász
mesterképzése.
Az állam- és jogtudományi doktori iskolák létesítésének és mőködésének alapvetı feltétele,
hogy a törzstagok, oktatók és témavezetık kutatási területe az állam- és jogtudományok
minden fontos (a jogászképzésben egyébként
általánosan oktatott) ágát lefedje, amihez az
alapot az akkreditált osztatlan mesterszak
megléte jelenti.
Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy
adott esetben igazgatási mesterszakot végzettek
is részt vehessenek jogi doktori képzésében.
Ebben az esetben azonban a jogi doktori iskoláknak elı kell írniuk, hogy a nem jogász végzettségő doktorandusz hallgatóknak milyen jogi tárgyakból kell külön tanulmányi követelményeknek eleget tenniük.

Doktori iskolák 2009-es akkreditációja
138 doktori iskola került véleményezésre,
küld ki az iskola mőködésének vizsgálatára. A
akkreditációs határozattal. 7 doktori iskoláról a
MAB határozatok a doktori adatbázisban kedöntést a Testület elhalasztotta. A „problémás”
rülnek rögzítésre (www.doktori.hu).
DI-k esetében a MAB Látogató bizottságokat
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Akkreditált doktori iskolák
DI
Intézmény
Tudományág
kód
13 ELTE
irodalomtudományok
35
47
107
180

ME
DE
SzTE
SzTE

130 BCE
127 BCE
149 BME
54

DE

37

ME

86

PE

100 PTE
101 PTE

157 SzE

71

SzIE

129
51
165
115
166

BCE
DE
KeE
SzTE
BNNyE

126 KE
53

DE

10
67
68
70
62

NyME
SzIE
BCE
SzIE
SzIE

52

DE

irodalomtudományok
irodalomtudományok
irodalomtudományok
filozófiai tudományok, irodalomtudományok
közgazdaságtudományok, politikatudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, regionális tudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok, regionális tudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
közgazdaságtudományok
közgazdaságtudományok
közgazdaságtudományok
közgazdaságtudományok
közgazdaságtudományok, történelemtudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
növénytermesztési és kertészeti
tudományok, regionális tudományok
állattenyésztési tudományok
állattenyésztési tudományok
élelmiszertudományok
agrármőszaki tudományok
növénytermesztési és kertészeti
tudományok
állattenyésztési tudományok

MAB határozat
Hatálya
száma
Kulcsár Szabó Er- 2009/7/XIII/2/201 2014.12.31.
nı
Kemény Gábor
2009/7/XIII/2/202 2014.12.31.
Imre Mihály
2009/7/XIII/2/203 2014.12.31.
Balázs Mihály
2009/7/XIII/2/204 2014.12.31.
Csejtei Dezsı
2009/7/XIII/2/205 2014.12.31.
DI vezetı

Rostoványi Zsolt

2009/7/XIII/2/206 2014.12.31.

Balaton Károly

2009/7/XIII/2/207 2014.12.31.

Szlávik János

2009/7/XIII/2/208 2014.12.31.

Szabó Gábor

2009/7/XIII/2/209 2014.12.31.

Szintay István

2009/7/XIII/2/210 2014.12.31.

Török Ádám

2009/7/XIII/2/211 2014.12.31.

Bélyácz Iván

2009/7/XIII/2/212 2014.12.31.

Buday-Sántha At- 2009/7/XIII/2/213 2014.12.31.
tila

Rechnitzer János

2009/7/XIII/2/214 2014.12.31.

Szőcs István

2009/7/XIII/2/215 2014.12.31.

Zalai Ernı
Makó Csaba
Mátyás László
Botos Katalin
Bos Ellen

2009/7/XIII/2/216
2009/7/XIII/2/217
2009/7/XIII/2/218
2009/7/XIII/2/219
2009/7/XIII/2/220

Udovecz Gábor

2009/7/XIII/2/221 2014.12.31.

Nagy János

2009/7/XIII/2/222 2014.12.31.

Benedek Pál
Mézes Miklós
Fodor Péter
Farkas István
Heszky László

2009/7/XIII/2/223
2009/7/XIII/2/224
2009/7/XIII/2/225
2009/7/XIII/2/226
2009/7/XIII/2/227

Kovács András

2009/7/XIII/2/228 2014.12.31.

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009. december
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DI
Intézmény
Tudományág
kód
87 PE
állattenyésztési tudományok,
környezettudományok
5
NyME
erdészeti és vadgazdálkodási
tudományok
66 SzIE
állatorvosi tudományok
55 DE
élelmiszertudományok,
növénytermésztési és kertészeti
tudományok
9
NyME
növénytermesztési és kertészeti
tudományok
64 BCE
növénytermesztési és kertészeti
tudományok
125 KE
állattenyésztési tudományok
89 PE
növénytermesztési és kertészeti
tudományok
60 DE
biológiai tudományok, környezettudományok
23 ELTE
biológiai tudományok
104 PTE
biológiai tudományok
19 ELTE
nyelvtudományok
63
116
49
96
106
41
58
118
6
65
80

SzIE
SzTE
DE
PTE
SzTE
ME
DE
SzTE
NyME
SzIE
PE

121
14
148
128
131
145
150
102
122

SzTE
ELTE
BME
BCE
BCE
BME
MKE
PTE
SzFE

17
48

ELTE
DE

27 ELTE
2
PPKE
134 BME

19

Anda Angéla

MAB határozat
Hatálya
száma
2009/7/XIII/2/229 2014.12.31.

Faragó Sándor

2009/7/XIII/2/230 2014.12.31.

DI vezetı

Huszenicza Gyula 2009/7/XIII/2/231 2014.12.31.
Gyıri Zoltán
2009/7/XIII/2/232 2014.12.31.

Neményi Miklós

2009/7/XIII/2/233 2014.12.31.

Tóth Magdolna

2009/7/XIII/2/234 2014.12.31.

Horn Péter
Gáborjányi
Richard
Tóthmérész Béla

2009/7/XIII/2/235 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/236 2014.12.31.

Erdei Anna
Gábriel Róbert
Banczerowski
Janusz
biológiai tudományok
Bakonyi Gábor
biológiai tudományok
Maróy Péter
nyelvtudományok
Kertész András
nyelvtudományok
Kassai Ilona
nyelvtudományok
Kenesei István
földtudományok
Lakatos István
földtudományok
Kerényi Attila
földtudományok
Mezısi Gábor
környezettudományok
Mátyás Csaba
környezettudományok
Heltai György
kémiai tudományok, környezet- Gelencsér András
tudományok
környezettudományok
Kiricsi Imre
filozófiai tudományok
Kelemen János
filozófiai tudományok
Fehér Márta
szociológiai tudományok
Gábor R. István
politikatudományok
Ágh Attila
építımővészet
Cságoly Ferenc
képzımővészet
Körösényi Tamás
képzımővészet, zenemővészet Rétfalvi Sándor
film- és videomővészet, szín- Földényi F. László
házmővészet
szociológiai tudományok
Némedi Dénes
filozófiai tudományok, nevelés- Rózsa Erzsébet
tudományok, pszichológiai tudományok
politikatudományok
Bihari Mihály
hittudományok
Rózsa Huba
matematika- és számítástudo- Tóth Bálint
mányok

2009/7/XIII/2/237 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/238 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/239 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/240 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/241
2009/7/XIII/2/242
2009/7/XIII/2/243
2009/7/XIII/2/244
2009/7/XIII/2/245
2009/7/XIII/2/247
2009/7/XIII/2/248
2009/7/XIII/2/249
2009/7/XIII/2/250
2009/7/XIII/2/251
2009/7/XIII/2/252

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009/7/XIII/2/253
2009/7/XIII/2/254
2009/7/XIII/2/255
2009/7/XIII/2/256
2009/7/XIII/2/257
2009/7/XIII/2/258
2009/7/XIII/2/259
2009/7/XIII/2/260
2009/7/XIII/2/261

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009/7/XIII/2/262 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/263 2014.12.31.

2009/7/XIII/2/264 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/265 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/266 2014.12.31.
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DI
Intézmény
Tudományág
kód
120 SzTE
matematika- és számítástudományok
164 BME
pszichológiai tudományok
61 DE
matematika- és számítástudományok
24 ELTE
matematika- és számítástudományok
172 PTE
fizikai tudományok
135 BME
fizikai tudományok
30 OR-ZSE
hittudományok
117 SzTE
fizikai tudományok
31 EHE
hittudományok
133 DRHE
hittudományok
124 KRE
hittudományok
4
PPKE
történelemtudományok
105 SzTE
történelemtudományok
167 KeE
történelemtudományok
18 ELTE
mővészet- és mővelıdéstörténeti tudományok
97 PTE
néprajz- és kulturális antropológia, politikatudományok, történelemtudományok
57 DE
fizikai tudományok
25 ELTE
fizikai tudományok
20 ELTE
pszichológiai tudományok
22 ELTE
informatikai tudományok
39
16
84
136

ME
ELTE
PE
BME

143 BME
154 PPKE

171 PTE
170 SzE
77

SE

144 BME
11 ELTE
78 SE
108
110
34
147

SzTE
SzTE
ME
BME

2009. december

Czédli Gábor

MAB határozat
Hatálya
száma
2009/7/XIII/2/267 2014.12.31.

Kovács Ilona
Páles Zsolt

2009/7/XIII/2/268 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/269 2014.12.31.

Laczkovich Miklós
Janszky József
Mihály György
Schıner Alfréd
Szabó Gábor
Hausmann Jutta
Gaál Botond
Zsengellér József
Fröhlich Ida
J. Nagy László
Klaniczay Gábor
Kelényi György

2009/7/XIII/2/270 2014.12.31.

Fischer Ferenc

2009/7/XIII/2/284 2014.12.31.

DI vezetı

Beke Dezsı
Horváth Zalán
Hunyady György
Demetrovics János
informatikai tudományok
Tóth Tibor
neveléstudományok
Bábosik István
informatikai tudományok
Friedler Ferenc
informatikai tudományok
Levendovszky János
villamosmérnöki tudományok Kollár István
biológiai tudományok, informa- Roska Tamás
tikai tudományok, villamosmérnöki tudományok
egészségtudományok
Bódis József
építımérnöki tudományok, in- Keviczky László
formatikai tudományok
elméleti orvostudományok, kli- Kopper László
nikai orvostudományok
építészmérnöki tudományok
Kollár László
állam- és jogtudományok
Gönczöl Katalin
egészségtudományok, klinikai Bitter István
orvostudományok
elméleti orvostudományok
Dux László
elméleti orvostudományok
Mándi Yvette
állam- és jogtudományok
Bragyova András
közlekedéstudományok
Kövesné Gilicze
Éva

2009/7/XIII/2/271
2009/7/XIII/2/272
2009/7/XIII/2/273
2009/7/XIII/2/274
2009/7/XIII/2/275
2009/7/XIII/2/276
2009/7/XIII/2/277
2009/7/XIII/2/278
2009/7/XIII/2/280
2009/7/XIII/2/281
2009/7/XIII/2/282

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009/7/XIII/2/285
2009/7/XIII/2/286
2009/7/XIII/2/287
2009/7/XIII/2/288

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009/7/XIII/2/289
2009/7/XIII/2/290
2009/7/XIII/2/291
2009/7/XIII/2/292

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009/7/XIII/2/293 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/294 2014.12.31.

2009/7/XIII/2/295 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/296 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/297 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/298 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/299 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/300 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/301
2009/7/XIII/2/302
2009/7/XIII/2/303
2009/7/XIII/2/304

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009. december
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DI
Intézmény
Tudományág
kód
146 BME
gépészeti tudományok, közlekedéstudományok
1
PPKE
állam- és jogtudományok
69 BCE
agrármőszaki tudományok
12 ELTE
történelemtudományok
138 BME
kémiai tudományok, vegyészmérnöki tudományok
50 DE
néprajz és kulturális antropológia, történelemtudományok
59 DE
kémiai tudományok
21 ELTE
kémiai tudományok
91 PTE
kémiai tudományok
119 SzTE
kémiai tudományok
46 DE
egészségtudományok
42 DE
elméleti orvostudományok
93 PTE
elméleti orvostudományok
43 DE
elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok
95 PTE
elméleti orvostudományok
72 SE
elméleti orvostudományok
75 SE
elméleti orvostudományok, klinikai orvostudományok
7
NyME
anyagtudományok és technológiák
112 SzTE
elméleti orvostudományok
33 ME
anyagtudományok és technológiák
45 DE
gyógyszertudományok
92 PTE
gyógyszertudományok
74 SE
gyógyszertudományok
38 ME
gépészeti tudományok
141 BME
gépészeti tudományok
109 SzTE
gyógyszertudományok
44 DE
klinikai orvostudományok
173 PE
anyagtudományok és technológiák, biológiai tudományok
94 PTE
klinikai orvostudományok
73 SE
klinikai orvostudományok
111 SzTE
klinikai orvostudományok
79 SE
sporttudományok
90 PTE
állam- és jogtudományok
83 PE
anyagtudományok és technológiák, vegyészmérnöki tudományok
113 SzTE
állam- és jogtudományok
76 SE
biológiai tudományok, elméleti
orvostudományok
76 SE
klinikai orvostudományok
175 ELTE
környezettudományok
26 ELTE
földtudományok
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Zobory István

MAB határozat
Hatálya
száma
2009/7/XIII/2/305 2014.12.31.

Kovács Péter
Csemez Attila
Gergely Jenı
Hargittai István

2009/7/XIII/2/306
2009/7/XIII/2/307
2009/7/XIII/2/308
2009/7/XIII/2/309

Barta János

2009/7/XIII/2/310 2014.12.31.

Gáspár Vilmos
Inzelt György
Kilár Ferenc
Erdıhelyi András
Ádány Róza
Csernoch László
Sümegi Balázs
Muszbek László

2009/7/XIII/2/311
2009/7/XIII/2/312
2009/7/XIII/2/313
2009/7/XIII/2/314
2009/7/XIII/2/315
2009/7/XIII/2/316
2009/7/XIII/2/317
2009/7/XIII/2/318

Lénárd László
Rosivall László
Bereczki Dániel

2009/7/XIII/2/319 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/320 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/321 2014.12.31.

Winkler András

2009/7/XIII/2/322 2014.12.31.

Jancsó Gábor
Roósz András

2009/7/XIII/2/323 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/324 2014.12.31.

Gergely Lajos
Barthó Loránd
Szıke Éva
Tisza Miklós
Stépán Gábor
Fülöp Ferenc
Berta András
Vonderviszt Ferenc
Komoly Sámuel
Tulassay Zsolt
Kemény Lajos
Radák Zsolt
Kiss László
Kristóf János

2009/7/XIII/2/325
2009/7/XIII/2/326
2009/7/XIII/2/327
2009/7/XIII/2/328
2009/7/XIII/2/329
2009/7/XIII/2/330
2009/7/XIII/2/331
2009/7/XIII/2/332

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2009/7/XIII/2/333
2009/7/XIII/2/334
2009/7/XIII/2/335
2009/7/XIII/2/336
2009/7/XIII/2/337
2009/7/XIII/2/338

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

Ruszoly József
Mandl József

2009/7/XIII/2/339 2014.12.31.
2009/7/XIII/2/340 2014.12.31.

Mandl József
Kiss Ádám
Gábris Gyula

2009/7/XIII/2/340 2014.12.31.
2009/9/IX/2/341 2014.12.31.
2009/9/IX/2/342 2014.12.31.

DI vezetı

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.

2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
2014.12.31.
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DI
Intézmény
Tudományág
kód
142 BME
építımérnöki tudományok,
földtudományok
98 PTE
irodalomtudományok
158 PPKE
irodalomtudományok
151 PTE
99 PTE
123 MOME

filozófiai tudományok
pszichológiai tudományok
építımővészet, iparmővészet,
multimédia-mővészet

DI vezetı
Józsa János
Thomka Beáta
Szelestei Nagy
László
Boros János
László János
Ferencz István

2009. december
MAB határozat
Hatálya
száma
2009/9/IX/2/343 2014.12.31.
2009/9/IX/2/345 2014.12.31.
2009/9/IX/2/346 2014.12.31.
2009/9/IX/2/348 2014.12.31.
2009/9/IX/2/349 2014.12.31.
2009/9/IX/2/350 2014.12.31.

Nem akkreditált doktori iskolák
Tudományág
DI kód Intézmény
156
PE
nyelvtudományok
159
KRE
állam- és jogtudományok

DI vezetı
Földes Csaba
Vörös Imre

MAB határozat száma
2009/9/IX/2/347
2009/9/IX/2/351

Felfüggesztett doktori iskola
Tudományág
DI kód Intézmény
161
KRE
irodalomtudományok

DI vezetı
Kovács Árpád

MAB határozat száma
2009/7/XIII/2/200
(2010. júniusig)

D15 ELTE néprajz doktori iskola (DI vezetı: Voigt Vilmos): az ELTE értesítette a MAB-ot, hogy
2009. december 31-vel a doktori iskolát megszünteti, ezért a plénumon errıl a doktori iskoláról határozat nem született.

2009. december
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INTÉZMÉNYI, KARI AKKREDITÁCIÓS HATÁROZATOK
Intézmény-akkreditációs jelentések
A Dunaújvárosi Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése
2009/7/X/1. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A MAB plénuma az LB elnök által elıterjeszett
jelentést egyhangúlag jóváhagyta. A jelentés tel-

jes szövege a MAB honlapján a MAB határozatok menüpontban olvasható.

A Kodolányi János Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése
2009/7/X/2. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A MAB plénuma az LB elnök által elıterjeszett
jelentést egyhangúlag jóváhagyta. A jelentés tel-

jes szövege a MAB honlapján a MAB határozatok menüpontban olvasható.

A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézményi akkreditációs jelentése
2009/8/VII/1. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézményi akkredi-

tációját lezáró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.

A Széchenyi István Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/2. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Széchenyi István Egyetem
intézményi akkreditációját lezáró jelentést. A
jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/3. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem intézményi akkreditációját lezá-

ró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.

A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/4/1. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Liszt Ferenc Zenemővészeti
Egyetem intézményi akkreditációját lezáró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Magyar Képzımővészeti Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/4/2. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Magyar Képzımővészeti
Egyetem intézményi akkreditációját lezáró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem intézményi akkreditációs jelentése
2009/8/VII/4/3. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Moholy-Nagy Mővészeti
Egyetem intézményi akkreditációját lezáró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
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A Színház- és Filmmővészeti Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/4/4. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Színház- és Filmmővészeti
Egyetem intézményi akkreditációját lezáró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
Az Eszterházy Károly Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/5. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta az Eszterházy Károly Fıiskola intézményi akkreditációját lezáró jelentést.
A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Rendırtiszti Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése
2009/8/VII/6. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB elfogadta a Rendırtiszti Fıiskola intézményi akkreditációját lezáró jelentést. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/9/VIII/1. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem intézmény-akkreditációs jelentését egy-

hangúlag elfogadta. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem intézmény-akkreditációs jelentése
2009/9/VIII/2. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB az Evangélikus Hittudományi Egyetem
intézmény-akkreditációs jelentését egyhangúlag
elfogadta. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Magyar Táncmővészeti Fıiskola intézményi akkreditációs jelentése
2009/9/VIII/4. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB a Magyar Táncmővészeti Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentését egyhangúlag
elfogadta. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.
A Budapest Kortárstánc Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentése
2009/9/VIII/5. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A MAB a Budapest Kortárstánc Fıiskola intézmény-akkreditációs jelentését egyhangúlag elfogadta. A jelentés a MAB honlapjára felkerül.

2009. december
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Párhuzamos akkreditáció – iparmővészeti képzési ág
A MAB a mővészeti szakok párhuzamos
akkreditációja során értékelte a Kaposvári
Egyetemen, a Moholy-Nagy Mővészeti
Egyetemen, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetemen az iparmővészet képzési
ágban folyó design- és mővészetelmélet, fémmővesség, formatervezés, fotográfia, kerámiatervezés, tervezıgrafika, textiltervezés, üvegtervezés alapképzések színvonalát. Elıbbi szakok párhuzamos akkreditációs vizsgálatának
eredményeként a MAB megállapította, hogy a
fenti, vizsgált intézményekben az adott szakokat érintıen a képzési és kutatási tevékenység
megfelel azoknak a minıségi elvárásoknak,
amelyeket a MAB a szakok akkreditációjának
feltételéül szab. Az iparmővészeti alapképzési
szakokon folyó képzésekre vonatkozóan az
alábbi akkreditációs határozatok születtek:
KE fotográfia BA
2009/7/XI/1/1. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Kaposvári Egyetem fotográfia alapképzésére vonatkozó akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME design- és mővészetelmélet BA
2009/7/XI/1/2. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem designés mővészetelmélet alapképzésére vonatkozó
akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén
2017.
MOME fémmővesség BA
2009/7/XI/1/3. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem fémmővesség alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME formatervezés BA
2009/7/XI/1/4. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem formatervezés alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME fotográfia BA
2009/7/XI/1/5. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem a fotográfia alapképzésére vonatkozó akkreditáció

hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME kerámiatervezés BA
2009/7/XI/1/6. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem a kerámiatervezés alapképzésére vonatkozó akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME tervezıgrafika BA
2009/7/XI/1/7. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem tervezıgrafika alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME textiltervezés BA
2009/7/XI/1/8. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem textiltervezés alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME üvegtervezés BA
2009/7/XI/1/9. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem üvegtervezés alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
MOME design- és mővészetelmélet BA
2009/7/XI/1/10. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem designés mővészetelmélet alapképzésére vonatkozó
akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén
2017.
NyME tervezıgrafika BA
2009/7/XI/1/11. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Nyugat-magyarországi Egyetem tervezıgrafika alapképzésére vonatkozó akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
A MAB a honlapján (MAB határozatok menüpontban) közzéteszi a párhuzamos akkreditációs értékelésrıl szóló, a MAB plénuma által
elfogadott, teljes akkreditációs jelentéseket.
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Párhuzamos akkreditáció – film- és videomővészet, multimédia képzési ágak
A MAB a mővészeti szakok párhuzamos
akkreditációja során értékelte a Moholy-Nagy
Mővészeti Egyetemen és a Színház- és
Filmmővészeti Egyetemen az animáció BA,
média design BA, filmdramaturg (egységes
osztatlan), film- és televízió rendezı (egységes
osztatlan), mozgókép BA, gyártásszervezı BA,
kameraman BA, televíziós mősorkészítı BA
képzések színvonalát. Elıbbi szakok párhuzamos akkreditációs vizsgálatának eredményeként a MAB megállapította, hogy a fenti, vizsgált intézményekben az adott szakokat érintıen
a képzési és kutatási tevékenység megfelel
azoknak a minıségi elvárásoknak, amelyeket a
MAB a szakok akkreditációjának feltételéül
szab. A film- és videomővészet, valamint a
multimédia alapképzési és osztatlan mesterképzési szakokra vonatkozóan az alábbi
akkreditációs MAB határozatok születtek:
MOME animáció BA
2009/7/XI/2/1. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem animáció
alapképzésére vonatkozó akkreditáció hatálya
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén 2017.
MOME média design BA
2009/7/XI/2/2. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem média
design alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
SzFE filmdramaturg egyetemi kifutó (egységes osztatlan) MA
2009/7/XI/2/3. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem filmdramaturg egységes osztatlan képzésére vonatkozó akkreditáció hatálya az akkreditá-ciós
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.

SzFE film- és televízió rendezı kifutó egyetemi (egységes osztatlan)
2009/7/XI/2/4. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem film- és
televízió rendezı egységes osztatlan (kifutó
egyetemi) képzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
SzFE mozgókép BA
2009/7/XI/2/5. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem mozgókép alapképzésére vonatkozó akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
SzFE gyártásszervezı BA
2009/7/XI/2/6. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem gyártásszervezı alapképzésére vonatkozó akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
SzFE kameraman BA
2009/7/XI/2/7. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem kameraman alapképzésére vonatkozó akkreditáció
hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
SzFE televíziós mősorkészítı BA
2009/7/XI/2/8. sz. MAB határozat (09.10.01.)
A Színház- és Filmmővészeti Egyetem televíziós mősorkészítı alapképzésére vonatkozó
akkreditáció hatálya az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén
2017.
A MAB a honlapján (MAB határozatok menüpontban) közzéteszi a párhuzamos akkreditációs értékelésrıl szóló, a MAB plénuma által
elfogadott, teljes akkreditációs jelentéseket.

Párhuzamos akkreditáció - zenemővészeti képzési ág
Az elıadómővészet alapképzési szakon folyó
képzésekre vonatkozóan az alábbi akkreditációs határozatok születtek:
2009/8/VIII/1/1. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem elıadómővészet (klasszikus zongora, klasszikus
cimbalom, klasszikus hárfa*, klasszikus orgona, klasszikus cimbalom, klasszikus csembaló,

klasszikus harmonika, klasszikus gitár, klasszikus hegedő, klasszikus mélyhegedő, klasszikus
gordonka, klasszikus gordon, klasszikus fuvola,
klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus
fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita,
klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus
ütıhangszeres, klasszikus ének, jazz-zongora,
jazzgitár, jazzbasszus-gitár, jazzbıgı, jazzsza-

2009. december

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ

xofon, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob, jazzének, egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés, népi vonós, népi pen-getıs, népi fúvós,
népi cimbalom, népi ének, zenekar és kórusvezetı szakirányok *klasszikus hárfa szakirányon
a vizsgált tanévben képzés nem indult) alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
december 31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva,
legkésıbb 2011. december 31-ig közbülsı
akkreditációs eljárás keretében monitoring
vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/3. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Debreceni Egyetem elıadómővészet (klaszszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus
hegedő, klasszikus mélyhegedő, klasszikus
gordonka, klasszikus gordon, klasszikus gitár,
klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus
oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon,
klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus
trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba,
klasszikus ütıhangszer, klasszikus ének, zenekar és kórusvezetı, egyházzene-orgona, egyházzene-karvezetés szakirányok) alapképzésére
(még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december
31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva, legkésıbb
2011. december 31-ig közbülsı akkreditációs
eljárás keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/5. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Széchenyi István Egyetem elıadómővészet
(klasszikus zongora, klasszikus orgona, klaszszikus gitár, klasszikus hegedő, klasszikus
mélyhegedő, klasszikus gordonka, klasszikus
gordon, klasszikus fuvola, klasszikus oboa,
klasszikus klarinét, klasszikus fagott, klasszikus
kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona,
klasszikus tuba, klasszikus ütıhangszerek,
klasszikus ének szakirányok) alapképzésére
(még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december
31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva, legkésıbb
2011. december 31-ig közbülsı akkreditációs
eljárás keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/6. sz. MAB határozat
A Miskolci Egyetem elıadómővészet (klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus
csembaló, klasszikus gitár, klasszikus hegedő,
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klasszikus mélyhegedő, klasszikus gordonka,
klasszikus gordon, klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét,
klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütıhangszeres,
klasszikus ének, zenekar- és kórusvezetı, egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetı szakirányok) alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditáiós feltételeknek való folyamatos megfelelése
esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB
2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig
közbülsı akkreditációs eljárás keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/8. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Pécsi Tudományegyetem elıadómővészet
(klasszikus hegedő, klasszikus mélyhegedő,
klasszikus gordonka, klasszikus gordon,
klasszikus gitár, klasszikus fuvola, klasszikus
oboa, klasszikus fagott, klasszikus klarinét,
klasszikus trombita, klasszikus kürt, klasszikus
hars, klasszikus tuba, klasszikus ütıhangszeres, klasszikus zongora, klasszikus orgona,
klasszikus ének, zenekar- és kórusvezetı, egyházzene-kórusvezetı szakirányok) alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó
akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig közbülsı akkreditációs eljárás keretében monitoring vizsgálatot
folytat le.
2009/8/VIII/1/9. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Szegedi Tudományegyetem elıadómővészet
(klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus csembaló, klasszikus hárfa, klasszikus gitár, klasszikus hegedő, klasszikus mélyhegedő,
klasszikus gordonka, klasszikus gordon, klaszszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus
oboa, klasszikus klarinét, klasszikus kürt,
klasszikus fagott, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ének,
Klasszikus ütıhangszer szakirányok) alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó
akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig közbülsı akkreditációs eljárás keretében monitoring vizsgálatot
folytat le.
2009/8/VIII/1/11. sz MAB határozat (09.10.30)
A Kodolányi János Fıiskola elıadómővészet
(jazz-zongora, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazz-
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szaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazzdob,
jazzének szakirányok) alapképzésére (még
nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig közbülsı akkreditációs eljárás
keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
Az alkotómővészet és muzikológia alapképzési
szakon folyó képzésekre vonatkozóan az alábbi
akkreditációs határozatok születtek:
2009/8/VIII/1/2. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem alkotómővészet és muzikológia (jazz zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, zeneszerzés szakirányok) alapképzésére (még nincs
végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az
akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB 2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig közbülsı akkreditációs eljárás
keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/4. sz. MAB határozat
A Debreceni Egyetem alkotómővészet és
muzikológia (zeneelmélet, zeneismeret szakirányok) alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése

2009. december

esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB
2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig
közbülsı akkreditációs eljárás keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/7. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Miskolci Egyetem alkotómővészet és muzikológia (zeneszerzés, zeneelmélet, zeneis-meret
szakirányok) alapképzésére (még nincs végzett
évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos. A
MAB 2 év múlva, legkésıbb 2011. december
31-ig közbülsı akkreditációs eljárás keretében
monitoring vizsgálatot folytat le.
2009/8/VIII/1/10. sz MAB határozat (09.10.30)
A Szegedi Tudományegyetem alkotómővészet
és muzikológia (zeneismeret, zeneelmélet szakirányok) alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése
esetén 2017. december 31-ig hatályos. A MAB
2 év múlva, legkésıbb 2011. december 31-ig
közbülsı akkreditációs eljárás keretében monitoring vizsgálatot folytat le.
A MAB a honlapján (MAB határozatok menüpontban) közzéteszi a párhuzamos akkreditációs értékelésrıl szóló, a MAB plénuma által
elfogadott, teljes akkreditációs jelentéseket.

Párhuzamos akkreditáció - építımővészet alapképzési szakok
Az építımővészet alapképzési szakon folyó
képzésekre vonatkozóan az alábbi akkreditációs határozatok születtek:
2009/8/VIII/2/1. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Moholy-Nagy Mővészeti Egyetem építımővészet alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.
2009/8/VIII/2/2. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Nyugat-magyarországi Egyetem építımővészet alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés akkre-

ditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.
2009/8/VIII/2/3. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Pécsi Tudományegyetem építımővészet
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2012. december 31-ig hatályos.
A MAB a honlapján (MAB határozatok menüpontban) közzéteszi a párhuzamos akkreditációs értékelésrıl szóló, a MAB plénuma által
elfogadott, teljes akkreditációs jelentéseket.

Párhuzamos akkreditáció - vizuális- és mozgóképkultúra képzési ágak
A kézmőves alapképzési szakon folyó képzésre
vonatkozóan az alábbi akkreditációs határozatok születettek:
2009/8/VIII/3/4. sz. MAB határozat (09.10.30.)

A Harsányi János Fıiskola kézmőves alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén
2017. december 31-ig hatályos.
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2009/8/VIII/3/12. sz MAB határozat (09.10.30)
A Nyugat-magyarországi Egyetem kézmőves
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.
A környezetkultúra alapképzési szakon folyó
képzésekre vonatkozóan az alábbi akkreditáiós határozatok születtek:
2009/8/VIII/3/10. sz MAB határozat (09.10.30)
A Nyíregyházi Fıiskola környezetkultúra
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.
2009/8/VIII/3/13. sz MAB határozat (09.10.30)
A Pécsi Tudományegyetem környezetkultúra
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.
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nek való folyamatos megfelelése esetén 2017.
december 31-ig hatályos.
2009/8/VIII/3/9. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Nyíregyházi Fıiskola képi ábrázolás alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén
2017. december 31-ig hatályos.
2009/8/VIII/3/11. sz MAB határozat (09.10.30)
A Nyugat-magyarországi Egyetem képi ábrázolás alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.
2009/8/VIII/3/14. sz MAB határozat (09.10.30)
A Szegedi Tudományegyetem képi ábrázolás
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.

A plasztikai ábrázolás alapképzési szakon folyó képzésekre vonatkozóan az alábbi akkreitációs határozatok születtek:
2009/8/VIII/3/7. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Kaposvári Egyetem plasztikai ábrázolás
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.

Az elektronikus ábrázolás alapképzési szakon
folyó képzésekre vonatkozóan az alábbi akkreditációs határozatok születtek:
2009/8/VIII/3/1. sz. MAB határozat (09.10.30.)
Az Eszterházy Károly Fıiskola elektronikus
ábrázolás alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés
akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.

2009/8/VIII/3/8. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Nyíregyházi Fıiskola plasztikai ábrázolás
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.

2009/8/VIII/3/5. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Kaposvári Egyetem elektronikus ábrázolás
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.

A képi ábrázolás alapképzési szakon folyó képzésekre vonatkozóan az alábbi akkreditációs
határozatok születtek:
2009/8/VIII/3/2. sz. MAB határozat (09.10.30.)
Az Eszterházy Károly Fıiskola képi ábrázolás
alapképzésére (még nincs végzett évfolyam)
vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén 2017. december 31-ig hatályos.

A mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szakon folyó képzésre vonatkozóan az
alábbi akkreditációs határozat született:
2009/8/VIII/3/3. sz. MAB határozat (09.10.30.)
Az Eszterházy Károly Fıiskola mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzésére (még
nincs végzett évfolyam) vonatkozó akkreditáció a képzés akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén 2017. december
31-ig hatályos.

2009/8/VIII/3/6. sz. MAB határozat (09.10.30.)
A Kaposvári Egyetem képi ábrázolás alapképzésére (még nincs végzett évfolyam) vonatkozó
akkreditáció a képzés akkreditációs feltételek-

A MAB a honlapján (MAB határozatok menüpontban) közzéteszi a párhuzamos akkreditációs értékelésrıl szóló, a MAB plénuma által elfogadott, teljes akkreditációs jelentéseket.
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK
Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Mk490
Mk483mód2

Mk493
Mk486

Benyújtó
DE
GFHF

SzIE
DE

A kérelem címe
Határozat száma
radiográfia (diagnosztikai, nukleáris medicina, sugár2009/7/XII/26.
terápiás szakirányok) mesterszak létesítés
(keresztény) egyház- és mővelıdéstörténet (ókor2009/9/XI/13.
középkor, újkor-legújabb kor, reformáció szakirányok)
mesterszak létesítés
gazdasági agrármérnöki mesterszak létesítés
2009/9/XI/14.
szociális munka és szociális gazdaság (nemzetközi kö2009/8/IX/12.
zös képzés) mesterszak létesítés

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Mk487

Benyújtó
ELTE

Mk488
Mk457

NymE
SE

Mk491
Mki492

NymE
PPKE

Mk485mód
Mk489

ELTE
ELTE

A kérelem címe
Határozatszám
magyar nyelvtudomány (funkcionális nyelvészet, dimen- 2009/7/XII/27.
zionális nyelvészet szakirányok) mesterszak létesítés
munkahelyi egészségpromóció mesterszak létesítés
2009/7/XII/28.
mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítı mesterszak
2009/7/XII/29.
létesítés
települési ingatlangazdálkodó mesterszak létesítés
2009/8/IX/13.
transzkulturális germanisztika (gyakorlati mővelıdés2009/8/IX/14.
tudomány, transzkulturális didaktika, (transznacionális
mővelıdéskutatás) német, mint idegen nyelv (alkalmazott nyelvészet) szakirányok) mesterszak létesítés
koreanisztika mesterszak létesítés
2009/9/XI/11.
humánökológia mesterszak létesítés
2009/9/XI/12.
Támogatott alapképzési szakindítási kérelmek

Kód
Bs1163
Bs1172
Bs1175
Bi474szaki
rszhk2.
Bs937új
szakir.
Bs1146
Bs1136
Bs1150
Bs1140
Bs1154
Bs1167
Bs1160szhk
Bs445F
Bs1145
Bs1143mód
Bs1165

Benyújtó
BME
KRF
PPKE
SE
SzFE
BCE
BKF
SzTE
DF
EKF
HJF
NymE
PPKE
SzTE
BCE
BCE

Kérelem címe
Határozatszám
2009/9/XI/5.
jármő- és mobilgép mérnöki alapszak indítás
2009/9/XI/7.
szılész-borász mérnöki alapszak indítás
2009/9/XI/8.
katolikus közösségszervezı alapszak indítás
ápolás és betegellátás (gyógytornász szakirány) szék2009/9/XI/9.
helyen kívül (Lugano) angol nyelven alapszak indítás
mozgókép (film- és televíziórendezı új szakirány) alap2009/9/XI/10.
szak indítás
nemzetközi igazgatási alapszak indítás
2009/7/XII/1.
tervezıgrafika alapszak indítás
2009/7/XII/2.
mőszaki szakoktató (informatikai, gépészeti szakirá2009/7/XII/21.
nyok) alapszak indítás
andragógia (felnıttképzési szervezı, mővelıdésszerve2009/7/XII/4.
zı, személyügyi szervezı szakirányok) alapszak indítás
szabad bölcsészet (esztétika szakirány) alapszak indítás
2009/7/XII/6.
képi ábrázolás (képgrafika szakirány) alapszak indítás
2009/7/XII/7.
mechatronikai mérnöki Zalaegerszegen alapszak indítás 2009/7/XII/12.
politológia alapszak indítás
2009/7/XII/15.
molekuláris bionika alapszak indítás
2009/7/XII/20.
2009/8/IX/1.
szılész-borász mérnöki alapszak indítás
2009/8/IX/2.
biomérnöki alapszak indítás
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Kód
Benyújtó
Bs1166mód
BKF
Bs1155

BMF

Bs21szakir
2mód
Bs1168

DE
NymE

Bs1161

PPKE

Kérelem címe
mozgóképkultúra és médiaismeret (mozgóképkészítı
szakirány) alapszak indítás
kereskedelem és marketing (marketingkommunikáció
szakirány) alapszak indítás
egészségügyi szervezı (egészségturizmus-szervezı
szakirány) alapszak indítás
üzleti szakoktató (vendéglátó, kereskedelmi szakirányok) alapszak indítás
óvodapedagógus (szlovák nemzetiségi, német nemzetiségi szakirányok) alapszak indítás
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Határozatszám
2009/8/IX/3.
2009/8/IX/4.
2009/8/IX/5.
2009/8/IX/9.
2009/8/IX/10.

Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek
Kód
Bs1170
Bs1152

Benyújtó
KRF
BMF

Bs1147

EJF

Bs1149
Bs1158

KRE
MÜTF

Bs1141

NymE

Bs1157
Bs1148

NymE
PE

Bs1153szhk
Bs1138szhk

PE
PTE

Bs1144

PTE

Bs358szakir2

SzF

Bs362szakir2

SzF

Bs1151
Bs1156

SzTE
SzTE

Bs1139

WSÜF

Bs1164+szhk

TPF

Bs1159
Bs1162

EJF
EJF

Bs1142

KE

A kérelem címe
természetvédelmi mérnöki alapszak indítás
mozgóképkultúra és médiaismeret (multimédiafejlesztı
szakirány) alapszak indítás
nemzetközi tanulmányok (Európa-tanulmányok szakirány) alapszak indítás
nemzetközi igazgatási alapszak indítás
mőszaki menedzser (projektmenedzser szakirány) alapszak indítás
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (szakigazgatási, informatikai szakirányok) alapszak indítás
szociálpedagógia Budapesten alapszak indítás
energetikai mérnöki (hıenergetika, energetikai folyamatmérnökség szakirányok) alapszak indítás
nemzetközi tanulmányok Kiskunhalason alapszak indítás
andragógia Zalaegerszegen (felnıttképzési szervezı,
személyügyi szervezı szakirányok) alapszak indítás
mozgóképkultúra és médiaismeret (mozgóképkészítı,
multimédia-fejlesztı szakirányok) alapszak indítás
nemzetközi gazdálkodás (nemzetközi logisztika szakirány) alapszak indítás
turizmus-vendéglátás (szállodamenedzsment szakirány)
alapszak indítás
állattenyésztı mérnöki alapszak indítás
környezetgazdálkodási agrármérnöki (agrár környezetgazdálkodási, élelmiszeripari környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési szakirányok) alapszak indítás
emberi erıforrások (társadalombiztosítás, általános
tanácsadói szervezeti kommunikáció (PR) szakirányok)
alapszak indítás
nemzetközi tanulmányok (globális civiltársadalom
szakirány) alapszak indítás
csecsemı- és kisgyermeknevelı alapszak indítás
pedagógia (nevelési asszisztens, oktatási asszisztens
szakirányok) alapszak indítás
nemzetközi tanulmányok (Európai Unió és a Balkán
szakirány) alapszak indítás

Határozatszám
2009/9/XI/6.
2009/7/XII/3.
2009/7/XII/5.
2009/7/XII/8.
2009/7/XII/9.
2009/7/XII/10.
2009/7/XII/11.
2009/7/XII/13.
2009/7/XII/14.
2009/7/XII/16.
2009/7/XII/17.
2009/7/XII/18.
2009/7/XII/19.
2009/7/XII/22.
2009/7/XII/23.

2009/7/XII/24.

2009/8/IX/11.
2009/8/IX/6.
2009/8/IX/7.
2009/8/IX/8.
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2009. december

Támogatott mesterszak indítási kérelmek
Kód
MsMi1077

Benyújtó
BME

Mi1145
Ms1108

CEU
EKF

Ms1156

EKF

Ms1146
Ms1081

KF
ME

Ms1111
Ms1112

MOME
MOME

Ms1113
Ms1114
Ms1116
Ms1176

MOME
MOME
MOME
MOME

Ms1141
Ms1097
Ms1076
Ms1082
Ms1090kieg
Ms1152
Ms1153
Ms1091mód

MÜTF
NyF
NymE
NymE
PE
PTE
PTE
SzTE

Ms1118

SzTE

Ms1157
Ms1083
Ms1105

SzTE
EKF
EKF

Ms1122

ME

Ms1123

ME

Ms1124

ME

Ms1125

ME

Ms1126

ME

Kérelem címe
gazdaságinformatikus (pénzügyi információs folyamatok, elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások,
vállalatirányítási informatika, szolgáltatásmenedzsment és fejlesztés; angol nyelven: gazdasági elemzı informatika szakirányok) mesterszak indítás
közgazdálkodás és közpolitika mesterszak indítás
kulturális örökség tanulmányok (borkultúra, múzeumi
és örökségi győjteményszervezı szakirányok) mesterszak indítás
történelem (Habsburg Birodalom-Osztrák-Magyar
Monarchia; Magyarország története 1918-tól napjainkig szakirány) mesterszak indítás
kertészmérnöki mesterszak indítás
környezetmérnöki (hulladékgazdálkodási és kármentesítési, környezeti eljárástechnika modulok) mesterszak
indítás
animáció mesterszak indítás
divat- és textiltervezés (divattervezés, textiltervezés
szakirányok) mesterszak indítás
építımővészet mesterszak indítás
fotográfia mesterszak indítás
tervezıgrafika mesterszak indítás
formatervezı mővész (bútor-formatervezés, formatervezés, jármő-formatervezés szakirányok) mesterszak
indítás
marketing mesterszak indítás
alkalmazott nyelvészet mesterszak indítás
ipari terméktervezı mérnöki mesterszak indítás
erdımérnöki osztatlan mesterszak indítás
természetvédelmi mérnöki mesterszak indítás
horvát nyelv és irodalom mesterszak indítás
német nyelv és irodalom mesterszak indítás
hungarológia magyar, mint idegen nyelv mesterszak
indítás
vizuális kultúratudomány (filmtudomány, színháztudomány szakirányok) mesterszak indítás
MBA mesterszak indítás
némettanár mesterszak indítás
közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakképzettség) mesterszak indítás
zenetanár (zongora-, gitártanár szakképzettség) mesterszak indítás
zenetanár (hegedő-, mélyhegedő-, gordonka, gordontanár szakképzettség) mesterszak indítás
zenetanár (furulya-, fuvola-, oboa, klarinéttanár szakképzettség) mesterszak indítás
zenetanár (szaxofon-, fagott, kürt-, trombita, harsona-,
tuba-, ütıhangszertanár szakképzettség) mesterszak indítás
zenetanár (énektanár szakképzettség) mesterszak indítás

Határozatszám
2009/7/XII/32.

2009/7/XII/33.
2009/7/XII/39.

2009/7/XII/40.

2009/7/XII/43.
2009/7/XII/44.

2009/7/XII/45.
2009/7/XII/46.
2009/7/XII/47.
2009/7/XII/48.
2009/7/XII/49.
2009/7/XII/50.

2009/7/XII/51.
2009/7/XII/53.
2009/7/XII/55.
2009/7/XII/56.
2009/7/XII/57.
2009/7/XII/59.
2009/7/XII/60.
2009/7/XII/61.
2009/7/XII/62.
2009/7/XII/63.
2009/7/XII/65.
2009/7/XII/67.
2009/7/XII/69.
2009/7/XII/70.
2009/7/XII/71.
2009/7/XII/72.

2009/7/XII/73.

2009. december
Kód
Ms1127
Ms1163
Ms1079
Ms11011102
Ms1101
Ms1102
Ms11581160
Ms1160átd

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ

Benyújtó
ME

Határozatszám
2009/7/XII/74.

NyF
PTE
SzE

Kérelem címe
zenetanár (zeneismeret-tanár szakképzettség) mesterszak indítás
kémiatanár mesterszak indítás
franciatanár mesterszak indítás
tanári modul mesterszak indítás

SzE
SzE
SzIE

énektanár mesterszak indítás
zenetanár mesterszak indítás
tanári modul mesterszak indítás

2009/7/XII/81.
2009/7/XII/82.
2009/7/XII/83.

SzIE

agrár-mérnöktanári mezıgazdaságimérnök, mezıgazdasági szakoktató szakképzettség) mesterszak indítás
pedagógiai értékelés és mérés mesterszak indítás
európai és nemzetközi igazgatási német nyelven mesterszak indítás
ingatlanfejlesztı építészmérnöki mesterszak indítás
szerkezettervezı építészmérnöki mesterszak indítás
tervezı építészmérnöki mesterszak indítás
urbanista építészmérnöki mesterszak indítás
szociális munka és szociális gazdaság nemzetközi közös képzés mesterszak indítás
ápolás mesterszak indítás
tervezı építészmérnöki mesterszak indítás
komplex rehabilitáció magyar és angol nyelven mesterszak indítás
teológia (teológus biblicum, teológus szociáletika szakirányok) mesterszak indítás
design- és mővészetmenedzsment mesterszak indítás
andragógia mesterszak indítás
építımővész mesterszak indítás
logisztikai mérnöki mesterszak indítás
orvosi biotechnológia (molekuláris biotechnológia,
sejt- és bioszövetfejlesztési szakirányok) angol nyelven
mesterszak indítás
közigazgatási mesterszak indítás
településmérnöki mesterszak indítás
szerkezettervezı építészmérnöki mesterszak indítás
tervezı építészmérnöki mesterszak indítás
logisztikai menedzsment mesterszak indítás
régészet (ısrégészet, barbaricum és népvándorláskor
régészete, középkor, archaeometria szakirányok) mesterszak indítás
magyar mint idegen nyelv tanára szakképzettség mesterszak indítás
képzımővész tanár szakképzettség mesterszak indítás
pedagógiatanár szakképzettség mesterszak indítás
teológia mesterszak indítás
mongolisztika mesterszak indítás
logika és tudományelmélet mesterszak indítás
(keresztény) egyház- és mővelıdéstörténet (ókorközépkor, újkor-legújabb kor, reformáció szakirányok)
mesterszak indítás

2009/7/XII/85.

Ms1089
Mi1181

SzTE
ANNyE

Ms1165
Ms1166
Ms1167
Ms1168
Ms1107

BME
BME
BME
BME
DE

Ms1121mód
Ms1151
Msi1100mód
Ms1190
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DE
DE
DE
EHE

Ms1174
Ms1099mód
Ms1172
Ms1161
Mi1143

MOME
NymE
Nyme
PE
PTE

Ms1092
Ms1154
Ms1164
Ms1183
Ms1150
Ms1103mód

PTE
PTE
PTE
PTE
SzE
SzTE

Ms1171

ELTE

Ms1180
Ms1169
Ms1188mód
Ms1162mód
Ms1187
Ms1078mód

MKE
PPKE
BTA
ELTE
ELTE
GFHF

2009/7/XII/77.
2009/7/XII/79.
2009/7/XII/80.

2009/7/XII/87.
2009/8/IX/15.
2009/8/IX/17.
2009/8/IX/18.
2009/8/IX/19.
2009/8/IX/20.
2009/8/IX/21.
2009/8/IX/22.
2009/8/IX/23.
2009/8/IX/24.
2009/8/IX/25.
2009/8/IX/26.
2009/8/IX/27.
2009/8/IX/28.
2009/8/IX/29.
2009/8/IX/31.

2009/8/IX/32.
2009/8/IX/33.
2009/8/IX/35.
2009/8/IX/36.
2009/8/IX/37.
2009/8/IX/39.

2009/8/IX/40.
2009/8/IX/41.
2009/8/IX/43.
2009/9/XI/15.
2009/9/XI/16.
2009/9/XI/17.
2009/9/XI/18.
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Kód
Ms1185
Ms1182
Ms1191
Ms1208

Benyújtó
NyF
NymE
NymE
NymE

Ms1179

PE

Ms1149mód

PTE

Mi1184szhk

SzE

Ms1194
Ms1186
Ms1158

SzTE
MOME
SzIE

2009. december

Kérelem címe
Határozatszám
andragógia mesterszak indítás
2009/9/XI/20.
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak indítás 2009/9/XI/21.
formatervezı mővész mesterszak indítás
2009/9/XI/22.
rekreáció (sportrekreáció-sportturizmus szakirányok)
2009/9/XI/23.
mesterszak indítás
mezıgazdasági biotechnológus (növényi biotechnoló2009/9/XI/24.
gia szakirány) mesterszak indítás
népegészségügyi (epidemilógia, egészségfejlesztés, kör2009/9/XI/25.
nyezet- és foglalkozásegészségügy szakirányok) mesterszak indítás
marketing (marketing-stratégia, turizmus- és szolgálta2009/9/XI/28.
tásmarketing szakirányok) székhelyen kívüli képzés
(Znojmo) angol mesterszak indítás
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak indítás
2009/9/XI/29.
design- és vizuálismővészet-tanár mesterszak indítás
2009/9/XI/30.
agrár-mérnöktanár (gazdasági és vidékfejlesztési ag2009/9/XI/31.
rármérnök szakképzettség) mesterszak indítás
Nem támogatott mesterszak indítási kérelmek

Kód
Ms1087

Benyújtó
AVF

Ms1104

BKF

Ms1107

DE

Ms1148
Ms1068

DE
DF

Ms1094

DE

Ms1106
Ms1098

DE
GFHF

Ms1120szhk

GFHF

Ms1142
Ms1109

MÜTF
NyF

Ms1119
Ms1053
Ms1086
Ms11281139

PTE
ZsKF
EKF
LFZE

A kérelem címe
nemzetközi tanulmányok (Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirányok) mesterszak
indítás
vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás, szervezeti
mediátor szakirányok) mesterszak indítás
szociális munka és szociális gazdaság nemzetközi közös
képzés mesterszak indítás (Mivel a MAB a szak létesítését nem támogatta, a szak indítása, képzés folytatása
sem támogatható – a szakindítási kérelem érdemi véleményezése okafogyottá vált.)
környezetmérnöki mesterszak indítás
kommunikáció- és médiatudomány (hálózati kommunikáció, újságírás, vállalati kommunikáció szakirányok)
mesterszak indítás
biotechnológia (gyógyszer-biotechnológia, környezetbiotechnológia szakirányok) mesterszak indítás
vegyészmérnöki mesterszak indítás
pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (pasztorális tanácsadás, pasztorális szervezetfejlesztés, karitásztudomány szakirányok) mesterszak indítás
pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés Esztergomban (pasztorális tanácsadás, pasztorális szervezetfejlesztés, karitásztudomány szakirányok) mesterszak
indítás
marketing (Budapesten) mesterszak indítás
környezettudomány (alkalmazott ökológia szakirány)
mesterszak indítás
építımővészet osztatlan mesterszak indítás
kommunikáció és médiatudomány mesterszak indítás
környezettan-tanár mesterszak indítás
zenetanár tanári modul mesterszak indítás

Határozatszám
2009/7/XII/30.

2009/7/XII/31.
2009/7/XII/36.

2009/7/XII/37.
2009/7/XII/38.

2009/7/XII/34.
2009/7/XII/35.
2009/7/XII/41.

2009/7/XII/42.

2009/7/XII/52.
2009/7/XII/54.
2009/7/XII/58.
2009/7/XII/64.
2009/7/XII/66.
2009/7/XII/68.

2009. december

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ

Kód
Ms1096
Ms1110

Benyújtó
NyF
NyF

Ms1144
Ms1159

NymE
SzIE

Ms1088
Ms1147
Ms1140
Msi1178

SzTE
SzTE
BKF
PPKE-TU

Ms1155

PTE

Ms10925
Mi1093

NyF
SzIE

Ms1177
Ms1173
Ms1175

PPKE
MOME
PTE

Ms1184szhk

SzE
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A kérelem címe
Határozatszám
természetismeret-tanár mesterszak indítás
2009/7/XII/75.
mérnöktanár (gépészmérnök szakképzettség) mester2009/7/XII/76
szak indítás
történelemtanár mesterszak indítás
2009/7/XII/78.
agrár-mérnöktanári (természetvédelmi mérnök szak2009/7/XII/84.
képzettség) mesterszak indítás
tantervfejlesztı tanár mesterszak indítás
2009/7/XII/86.
agrár-mérnöktanári mesterszak indítás
2009/7/XII/88.
kommunikáció- és médiatudomány mesterszak indítás
2009/8/IX/16.
transzkulturális germanisztika (gyakorlati mővelıdés2009/8/IX/30.
tudomány, alkalmazott nyelvészet, transznacionális
mővelıdéskutatás szakirányok) közös képzés német
nyelven mesterszak indítás
gazdaságinformatikus (döntés-támogatási, alkalmazás2009/8/IX/34.
fejlesztési, gazdasági tartalom-mendzsment, médiainformatika specialializációs modulok) mesterszak indítás
biológiatanár szakképzettség mesterszak indítás
2009/8/IX/42.
survey statisztika (gazdaság- és társadalomtudományi,
2009/8/IX/38.
élet- és földtudományi szakirányok) angol nyelven
mesterszak indítás
angoltanár szakképzettség mesterszak indítás
2009/8/IX/44.
design- és mővészetelmélet mesterszak indítás
2009/9/XI/19.
mérnök informatikus (intelligens rendszerek, sok pro2009/9/XI/26.
cesszoros számítógépes rendszerek szakirányok) mesterszak indítás
marketing (marketing-stratégia, turizmus- és szolgálta2009/9/XI/27.
tásmarketing szakirányok) székhelyen kívüli képzés
(Budapest) mesterszak indítás
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