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A MAB stratégiája 2013-2015 

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jelenlegi Testülete 2012. március 1-jén lépett 

hivatalba. A Testület jelentős mértékben megújult, a 18 tagból 3 személy volt az előző testület-

nek is tagja. Az új testület feladatai között, ahogy az a ciklusváltásokkor szokásos, a szervezet, a 

szakbizottságok megújítása, a munkamegosztás kialakítása volt az elsődleges. Ugyancsak jelen-

tős munkát igényelt az új jogszabályi környezethez való alkalmazkodás, az eljárások, bírálati 

szempontok és kapcsolódó dokumentumok frissítése, több esetben (karlétesítés, FSZ képzések) 

új eljárási-véleményezési szabályok, dokumentumok készítése. Mindezen munkák elvégzése 

után a MAB Testülete az alábbiakban határozza meg a MAB 2013-15 közötti évekre vonatkozó 

stratégai célkitűzéseit. 

1. A MAB működésének a továbbiakban is meghatározó eleme, alapvető viszonyítási pontja az 

oktatási miniszterek által 2005-ben Bergenben elfogadott Európai Sztenderdek és Irányel-

vek dokumentum („Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area”, ESG). Ez teremti meg azt a szilárd alapot, amelyről a szervezet 

egyértelműen meg tudja magát határozni és a gyakorlatban érvényesíteni tudja a vonatkozó 

jogszabályokban rögzített szerepét, azzal hogy a magyar felsőoktatás minőségének letéte-

ményese és legfőbb őre. A MAB az ESG sztenderdjeit a felsőoktatási intézmények értékelé-

sekor – és saját működésében is – eztán is érvényesíteni kívánja, s feladatának tekinti az 

ESG minél szélesebb körben való megismertetését. 

2. A MAB kiemelt fontosságot tulajdonít az ESG sztenderdek közül a minőségbiztosítási ügy-

nökségek függetlenségének. A MAB ezt képviseli mind a felsőoktatási intézmények, mind 

az oktatási kormányzat felé, hangsúlyosan meg kívánja őrizni e két meghatározóan fontos 

szereplői körtől való függetlenségét. A MAB tagjai e tisztségüket minden egyéb intézményi, 

szervezeti elkötelezettségüktől függetlenül, egyéni szakértői mivoltukban látják el. A MAB 

számára végzett munkájukban, vonatkozó álláspontjuk kialakításában, döntéseikben, vala-

mint MAB-tagként való megnyilatkozásaikban kizárólag a felsőoktatás minőségének szem-

pontja vezeti őket. A MAB tagjai a MAB számára végzett munkájukban a jövőben sem kép-

viselik delegálójuk, munkáltatójuk, vagy más szervezetek álláspontját, nézeteit, érdekeit. 

Ugyanezt a függetlenséget, a szakmai véleményalkotás pártatlanságát várja el a MAB a fel-

kért szakértőktől is (szakbizottsági tagok, bírálók, látogató bizottsági tagok). 

3. Minőségértékelési, szakértői véleményezési munkája során a MAB az adott képzések illetve 

intézmények, karok működtetésére, minőségére, a személyi, tárgyi, kutatási, szervezési és 

infrastrukturális feltételek meglétére fókuszál, továbbá a tanulási-oktatási folyamatot és 

eredményeit vizsgálja, oktatáspolitikai szempontokat azonban nem mérlegel, sem az 

egyes szakok indításakor, sem a szakok és intézmények, karok működés közbeni vizsgálata-

kor. A felsőoktatás rendszerszintű működését és az oktatáspolitikai döntések előkészítését a 

MAB a minőségértékelési munkája mellett jogszabálytervezetek véleményezésével, rend-

szerszintű elemzésekkel (ide értendő pl. a párhuzamos programakkreditáció is, lásd alább), 

esetenkénti elvi állásfoglalásokkal segíti. 

4. A MAB értékeléseiben a bemeneti elemek mellett még hangsúlyosabban ki kell térni a fo-

lyamatok (tanítási- és javasolt tanulási folyamat, tantervfejlesztés, tehetséggondozás, okta-

tó-hallgató kapcsolat, hallgatók értékelése, a belépő hallgatók tudásszintje miatt szükséges 

szintrehozó képzés, a lemorzsolódás okai, stb.) és a kimeneti jellemzők (megszerezhe-

tő/megszerzett tanulási eredmények és kompetenciák, végzett hallgatók hazai és külföldi el-

helyezkedése, alkalmazók visszajelzései, kutatási eredmények) vizsgálatára, úgy az intéz-

mény-, mint a programakkreditációs eljárásokban. 
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5. A MAB az eddig alkalmazott minőségvizsgálati módszertan fejlesztésével hatásosabbá kí-

vánja tenni értékeléseit, eljárásait, annak érdekében, hogy a jogszabályi és akkreditációs el-

várásoknak való formális megfelelés mellett a képzések minősége érdemben javuljon. E 

célból a minőségvizsgálat eszközei között alkalmazásra kerülhet véletlen mintavételes, szú-

rópróba-szerű helyszíni információgyűjtés (pl. előadások látogatása, tanterv szerinti és tény-

leges óraleadások összevetése, szóbeli információgyűjtés oktatóktól és hallgatóktól, stb.) 

6. Az intézményakkreditációt a továbbiakban is az intézményi belső minőségbiztosítás meg-

létére és milyenségére kell fókuszálni. Kapjanak nagyobb hangsúlyt az akkreditációs jelenté-

sekben az intézmény számára megfogalmazott minőségjavítási javaslatok. A MAB intenzí-

vebbé, gyakorlatorientáltabbá, eredményesebbé kívánja tenni a látogató bizottsági tagok fel-

készítését a feladatra. 

7. A párhuzamos programakkreditációt a következő években is folytatni kell, az eddigiek 

szerint, az intézményakkreditációtól elkülönült eljárásban. Ez biztosítja a Magyarországon 

működő szakok minőségértékelését, az azonos szakok képzési minőségének – kifejezett 

rangsorolás nélküli – összehasonlíthatóságát, az egyes képzési területek, ágak aktuális hely-

zetének, erősségeinek és minőségi problémáinak országos (rendszer)szintű elemzését. 

8. A felsőoktatás minőségének meghatározó eleme az egyetemi tanári kar. A MAB a jövőben 

is kiemelt figyelmet kíván fordítani az egyetemi tanári pályázatok véleményezésére, felhasz-

nálva és frissítve a többtényezős értékelési-pontozási rendszert, s törekedve a döntésekben 

az egységesség, következetesség fenntartására, az egyes tudományterületek sajátosságait is 

figyelembe véve, azzal a céllal, hogy a magyar felsőoktatás egyetemi tanári karának jó mi-

nőségű utánpótlása biztosított legyen. 

9. A doktori képzés minőségének javítását a MAB a jövőben is kiemelkedő feladatának tekin-

ti. A MAB kezdeményezően, szövegalkotási szinten vett részt 2012-ben az új doktori kor-

mányrendelet előkészítésében. Az új kormányrendelet alapján a MAB el kívánja végezni az 

összes doktori iskola egyedi és a magyarországi doktori képzés rendszerszintű értékelését, 

biztosítandó, hogy csak a jogszabályi előírásoknak és az akkreditációs követelményeknek 

megfelelő doktori iskolák működjenek. A doktori iskolák és törzstagjaik értékelését a MAB 

továbbra is a már jól bevált és a nyilvánosság számára is elérhető doktori adatbázisban kí-

vánja végezni (www.doktori.hu). 

10. Az ESG-nek megfelelően, s a MAB SZMSZ-ben rögzítettek szerint, a MAB folytatja a mi-

nőségértékelési eljárásai során tett megállapítások és jobbító szándékú javaslatok nyomán 

végrehajtott intézményi intézkedések nyomon követését (monitor vizsgálatok), az egyes 

képzések, karok, intézmények tekintetében. 

11. A MAB fenn kívánja tartani a felsőoktatás irányításában és működésében meghatározó ha-

zai szervezetekkel való rendszeres kapcsolatait (EMMI, MRK, ODT, FTT, DOSZ, HÖOK). 

Az érintett szervezetek képviselőinek a MAB plénum nyilvános ülésrészeire való meghívása 

mellett ez rendszeres egyeztetésekben és a MAB működésére vonatkozó visszajelzések ké-

résében nyilvánuljon meg. A költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében a 

MAB a felsőoktatási intézmények szélesebb oktatói-munkatársi köre számára kölcsönös 

eszmecserére lehetőséget adó fórumokat szervez. 

12. A MAB tovább kívánja erősíteni nemzetközi tekintélyét és kapcsolati rendszerét. Célkitű-

zés, hogy sikerrel záruljon a MAB 2013-ban esedékes nemzetközi külső értékelése, s ennek 

nyomán kerüljön újabb 5 évre megújításra a MAB teljes jogú ENQA tagsága. Az ESG vo-

natkozó sztenderdjeinek való lényegi megfelelés esetén a MAB jelentkezni fog az EQAR 

(European Quality Assurance Register for Higher Education) regiszterlistára való felvételre. 

A MAB továbbá szorosabban együtt kíván működni külföldi társügynökségekkel közös pro-

jektek, közös értékelések (pl. nemzetközi közös képzések esetében), szakértők cseréje révén, 

http://www.doktori.hu/
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részt fog venni más országok minőségértékelési folyamataiban. A pénzügyi lehetőségek 

függvényében erősíteni kell a külföldi szakértők részvételét a MAB minőségértékelési eljá-

rásaiban. 

13. A MAB Titkárságán ki kell terjeszteni az elektronikus ügykezelést és bírálati rendszert, a 

TIR adatbázisban lehetővé téve az intézmény- és párhuzamos programakkreditációs eljárá-

sok teljes körű kezelését. Fenn kell tartani továbbá a Titkárság munkatársainak magas fokú 

elkötelezettségét és szakmai hozzáértését, a tervciklusban távozó idősebb kollégák kvalifi-

kált fiatalabb munkaerővel való pótlásával. Biztosítani kell a munkatársak motiváltságát, 

erősíteni kell az anyagi és erkölcsi megbecsülésüket. 

14. A MAB a mindenkori költségvetési év elején már rendelkezésre álló megfelelő források nél-

kül nem tudja ellátni feladatát. A MAB-nak minden erőfeszítést meg kell tennie a működé-

séhez szükséges források megfelelő – a fejlesztést is lehetővé tévő – mértékű biztosítására. 

El kell érni az oktatási kormányzatnál, hogy a MAB finanszírozása kiszámítható legyen, a 

teljes működési költségeket fedezze, a folyósítás pedig idejében, tervezhetően valósuljon 

meg, a gazdálkodási év elején is biztosítva a MAB működésének pénzügyi hátterét. A MAB 

ugyanakkor további lehetséges finanszírozási forrásokat szándékozik felkutatni (pl. eseti jel-

leggel, egy-egy rendezvény vagy kiadvány finanszírozására). 

 


