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A MAB STRATÉGIA1 CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA 

CSELEKVÉSI TERV 

2017-2018 

 

 

1. A minőségvizsgálat módszertanának fejlesztése. A felsőoktatási intézményekben 

folytatott képzés feltételeinek szakmai értékelésében, megfelelőségi vizsgálatában 

megújított, differenciált és kiegyensúlyozott gyakorlat alkalmazása. A 

minőségvizsgálat módszertanának fejlesztése. 

 

1.1. A képzés bemeneti és kimeneti indikátoraiban a folyamatok hangsúlyosabb 

megjelenítése az értékelésekben. 

Bemeneti indikátorok: elemzések módszertanának és eljárásrendjének 

kidolgozása  

Kimeneti indikátorok: kritériumok és szempontrendszer kidolgozása, az ESG 2015 

szerinti megfelelés-vizsgálatok2 módszertanának kialakítása és bevezetése 

Határidő: 2017. június 30. (módszertan), 2017. szeptember 1. (bevezetés) 

 

1.2. Az értékelési kritériumok differenciálása és bővítése a megváltozott felsőoktatási 

környezet hatásainak elemzése alapján.  

Határidő: folyamatos  

 

1.3. Az akkreditációs eljárások harmonizációja a MAB tevékenységére vonatkozó 

elvárásokkal (felsőoktatásra és minőségbiztosításra vonatkozó jogszabályok, OH 

elvárások a működési engedélyek felülvizsgálatánál az ESG 2015 alapján 

elkészítendő MAB szakértő munkában).  

Határidő: 2017. június 30. 

 

                                                           
1 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Stratégiáját (2017-2018) a Testület 2016. december 9-i 
ülése egyhangú támogatással elfogadta. 
2 A MAB testület a feladatokat 2015 júliusában meghatározta, teljesítés nem történt. 
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1.4. Kritériumrendszer kialakítása a képzésben résztvevő gyakorlati szakemberek 

teljesítményének értékelésére, s az új rendszer bevezetése. 

Határidő: 2018. január 1. 

 

1.5. A doktori iskolákra kidolgozott MAB kritériumrendszer következetes alkalmazása, 

erősítése és fejlesztése. 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az akkreditációs eljárások rendjének, módszereinek felülvizsgálata, 

kidolgozása, a bevezetés lehetőségeinek vizsgálata 

 

2.1. Intézményi akkreditációs eljárások differenciálása (akkreditáció, audit); feltételek 

vizsgálata és kritériumok kidolgozása. 

Határidő: 2017. augusztus 31.   

2.2. A MAB „háromkörös” akkreditációs tapasztalataiból levezetendő új módszertan 

kialakítása. 

Határidő: 2017. július 31. 

2.3. A kockázat-alapú értékelés lehetőségeinek és feltételeinek vizsgálata a 

programakkreditációban, európai jó gyakorlatok áttekintése.  

Határidő: 2018. február 15. 

2.4. A párhuzamos programakkreditáció folytatásának felmérése (szakértelem, 

kapacitás, pénzügyi), a folytatásról döntés előkészítése. 

Határidő: 2017. április 30. 

 

3. A MAB hazai és nemzetközi és kapcsolatainak erősítése és konkrét feladatainak 

tervezése, megvalósítása  

 

3.1. A felsőoktatási intézményeknek nyújtandó szolgálatásokhoz (tanácsadás, képzés, 

stb.) szükséges feltételek vizsgálata, a feladatok kijelölése, rendszeres fórumok 

kialakítása. 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

3.2. A MAB hazai és nemzetközi elfogadottságának erősítése. 

Határidő: folyamatos 
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3.3. Felkészülés a MAB ENQA tagságának megújításához szükséges 2017. és 2018. évi 

feladatok kialakítására, az önértékelés elkészítése. 

Határidő: 2017 (folyamatos) 

3.4. Az EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) nyilvántartásba 

történő felvétel kezdeményezése.  

Határidő: 2018 (az ENQA tagság megújításának függvénye)  

 

4. A MAB Testület és a Titkárság hatékonyabb működésének és 

együttműködésének kialakítása 

 

4.1. A MAB szakértői bázisának megújítása 

Határidő: 2017. június 30. 

4.2. A szakbizottsági szerkezet felülvizsgálata 

Határidő: 2017. szeptember 1. 

4.3  Külföldi bírálók bevonása a MAB szakmai bírálati, véleményezési rendszerébe 

(egyetemi tanári pályázatoknál), a kiterjesztés (doktori iskolák) lehetőségeinek   és 

szükséges feltételeinek vizsgálata 

 Határidő: 2017. szeptember 1. 

4.3. A MAB Titkárság feladatellátásának (indokolt részletezés a stratégiában 

korszerűsítése 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

 

A cselekvési terv az Elnök előterjesztésében kerül a Testület elé 

Elkészítés dátuma: 2017. január 18. 

Testületi ülés dátuma: 2017. január 20. 

 

 

 

  


