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A MAB a karlétesítés szakmai bírálati szempontjaihoz kiindulási alapnak tekinti a nemzeti felsıoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) vonatkozó rendelkezéseit, valamint a felsıoktatási minıségértékelés
és -fejlesztés egyes kérdéseirıl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet (Minıségügyi kr.) vonatkozó
elıírásait.
Minıségügyi kr. 23. § (1) A MAB az Oktatási Hivatal részére – tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási,
kutatási kérdések tekintetében – szakvéleményt készít a felsıoktatási intézmény alapító okiratában szereplı
adatok változásaival kapcsolatos eljárásában.
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I. A LÉTESÍTENDİ KAR TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE

I.1. A kar létesítésének szakmai és szervezeti indokoltsága
Kar felsıoktatási intézményben – a nemzeti felsıoktatási törvénynek a felsıoktatási intézmény
szervezetének meghatározására vonatkozó rendelkezések keretei között – akkor hozható létre, ha
az új szervezeti egység az intézményben:
a) a hallgatói, oktatói munka feltételeit javítja;
b) az oktatásszervezés, az irányítás feltételeit racionalizálja;
c) a hallgatók létszámaránya növekedése, a képzési terület, tudományterület szerint
összetartozó képzések feladatainak szervezése az intézményi szervezet jelentıs változását
teszi szükségessé;
d) a képzési területek, képzési ágak között az átoktatás, áthallgatás szervezeti feltételeit
biztosítja;
e) a különbözı szakterületek között az oktatásban és a gyakorlati képzésben, a
foglalkoztatásban hatékonyabb együttmőködést, a felsıoktatási intézmény szolgáltató és
funkcionális szervezeti egységeinek integrálását eredményezi;
f) a párhuzamos szervezeti egységek megszüntetését, illetıleg átalakítását eredményezi;
g) a tanszéki és intézeti rendszer – az adott képzésekben elvárt ismeretek sajátosságait
figyelembe véve – a tágabb, oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátók
együttmőködése, illetve szervezıdése irányába módosul;
h) a tudományos kutatási tevékenység feltételeit javítja, illetve, ha kutatóintézetek,
kutatócsoportok intézménybe integrálódását, valamint a kutatói munkakörökben
alkalmazottak oktatásba történı bevonását segíti.
I.2. A létesítendı kar oktatási tevékenysége
a) Egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített
szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó mővészeti
tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység. [Nftv. 108.§ 11.]
b) Egyetemi kar legyen jogosult mesterképzésre. Továbbá legalább egy tudományterületen
legyen jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, vagy az intézmény egy kari
tudományágat magába foglaló doktori iskolájának munkájában vegyen részt.
c) Több kar által szervezett (karközi) képzéseknél legyen az adott szaknak a képzésért felelıs
és a képzés adminisztrációját végzı gesztorkara.
d) Egy szak képzéséért több telephely esetén is csak egy oktatási szervezeti egység lehet a
felelıs. A felelıs megnevezését a képzési program tartalmazza. [Nftv. 14.§ (1)]
e) Bölcsészkar akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, illetve filológia képzési ágak
mindegyikén legalább egy-egy alapképzési szakon folyik képzés.
f) Bölcsészettudományi kar akkor akkreditálható, ha a magyar, történelem, filológia,
valamint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikén legalább egy-egy mesterképzési
szakon folyik képzés.
I.3. A tervezett minıségbiztosítási rendszer
A tervezett felsıoktatási tevékenység minıségének biztosítására vagy legyen kidolgozott, kari
szintő és a folytatandó képzések minıségi kontrollját is magába foglaló minıségbiztosítási
rendszer, vagy a kar a felelısségek és hatáskörök egyértelmő rögzítése mellett kapcsolódjon az
intézményi minıségbiztosítási rendszer mőködtetéséhez.
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I.4. Kari dokumentumok
A kar létesítésekor az alapvetı mőködési dokumentumok kidolgozottak, rendelkezésre állnak.

II. A LÉTESÍTENDİ KAR FOLYAMATOS MŐKÖDÉSÉNEK
FELTÉTELEI
II.1. A kar szervezeti felépítése, oktatói
Az új kar szervezeti tagoltsága, szervezeti egységei a kar tervezett feladatainak ellátását
célszerően és ésszerően, a jogszabályi elıírások szerint szolgálják.
Felsıoktatási intézmény kara [Nftv. 108.§ 11.] akkreditálható, ha egy vagy több képzési
területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag összetartozó
képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotómővészeti tevékenység feladatait látja el.
Egyetemi karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen
a) a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 fıt;
b) a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik
tudományos fokozattal, s a tudományos fokozattal rendelkezı oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak;
c) az egy teljes munkaidıben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezı oktatóra
jutó teljes idejő nappali képzésben részt vevı hallgatók száma nem haladja meg a 35 fıt;
d) a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem
doktori iskolájának a törzstagja.
Fıiskolai karként az a szervezeti egység akkreditálható, amelyen
a) a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 35 fıt;
b) a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók legalább harmada rendelkezik tudományos
fokozattal.
Hitéleti képzéssel összefüggésben az egyetemi, fıiskolai kar létesítéséhez elvárt minimális
oktatói létszámra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni. [Nftv. 92.§ (6) f)]
II.2. A személyi feltételek
A kar rendelkezzen a feladatai ellátásához, folyamatos mőködéséhez szükséges állandó kutatói,
oktatói karral. A megfelelı oktatói állományt az oktatott szakok, azok száma, tudományági
sajátosságai határozzák meg. (Lásd a MAB alapképzési, illetve mesterképzési szakok
indításának szakmai bírálati szempontjait).
II.3. A tárgyi feltételek, infrastruktúra
A kar rendelkezzen a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel, azaz
megfelelı épülettel, mely legalább nyolc évig a feladatainak ellátásához rendelkezésre áll – benne
a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségő terekkel, mint elıadóterem, mőterem,
szemináriumi helyiség, pálya, színpad, bemutatótér stb. –, informatikai háttérrel, megfelelı
hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, mőszerekkel, nyersanyagokkal
és más eszközökkel, valamint kollégiumi férıhelyekkel, sport és kulturális, diákétkezési
lehetıségekkel.
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Mővészeti és mővészetközvetítı képzést folytató kar a létesítés idıpontjától kezdve
folyamatosan biztosítsa a képzés speciális infrastruktúráját, a képzési helyszín változtatása esetén
is az elızıleg akkreditált helyszín feltételeinek megfelelıen, minimum a közoktatás ill. az OKJ-s
képzéseknél megfogalmazott feltételek szintjén, az alábbiak szerint:
a. A képzés igényei szerinti megfelelı nagyságú és fényviszonyokkal bíró mőtermek, a
szakágnak megfelelı akusztikájú és felszereltségő elıadó-stúdiók, próbatermek.
b. A zenemővészeti területen: megfelelı mérető hangszigetelt termek, megfelelı minıségő
hangszerek, kortárszenei gyakorlatokhoz számítógépes és megfelelı elektroakusztikus
berendezés, megfelelı kotta-, könyv- és hanghordozó állomány, zeneelméleti-történeti
tárgyak tanításához akusztikai berendezés, kivetítı vetítésre alkalmas eszközök, tábla
(kottavonalas is!)
c. A vizuális mővészeti képzésekhez szükséges önálló mőhelyek, mőhely-együttesek a
hallgatói létszámhoz arányos területen, speciális gépi felszereléssel, eszközökkel,
folyamatos alapanyag biztosítással a képzési programok megvalósításához.
d. Speciális számítógépes hátteret igénylı képzéseknél: létszámarányosan felszerelt stúdiók,
médialaborok megfelelı számú gépi háttérrel és legális, a képzéshez illeszkedı
programokkal való ellátottság biztosítása.
II.4. A kar képzési kapacitása
A karra tervezett maximális hallgatói létszám számára a folytatandó képzések szakmai
sajátosságait is figyelembe véve biztosítva legyenek a jó minıségő felsıfokú képzés fentiek
szerinti személyi és tárgyi feltételei.
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