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TÁJÉKOZTATÁSOK
Megbeszélés az OH vezetıivel (2012. április 6.)
Balázs Ervin elnök, Szántó Tibor fıtitkár és
Czilli Máté szakreferens megbeszélésen vettek
részt az OH vezetıivel. A megbeszélés konstruktív, az OH elnökének és két vezetı munkatársának hozzáállása nagyon pozitív volt. Átte-

kintették az új jogszabályi környezettel kapcsolatos kérdéseket, az OH és a MAB szerepét
a 2012. szeptember 1-tıl hatályos szabályok
szerint.

ENQA Members’ Forum (Párizs, 2012. április 23-24.)
A minıségbiztosítási ügynökségek függetlensége volt az egyik fı kérdéskör a Párizsban
megrendezett fórumon, melyen a MAB képviseletében Balázs Ervin elnök vett részt. A függetlenség megítélése az egyes országokban

nem egységes. A függetlenséget szervezeti,
mőködési és pénzügyi szempontból tekinthetjük, Magyarországon a MAB esetében az új
jogszabályi környezet és a finanszírozási gyakorlat jelent kihívásokat ebbıl a szempontból.

Megbeszélés a HÖOK elnökével (2012. április 27.)
Nagy Dávid HÖOK-elnök kezdeményezett
megbeszélést Balázs Ervinnel. Korábban a
MAB Testület tagja volt a HÖOK egy delegált
képviselıje. A márciusban megalakult új MAB

Testületben a DOSZ-nak van csak delegáltja.
A HÖOK képviselıje (Polgár Zsuzsanna) jelen
lesz meghívottként a plénumüléseken.

A Felsıoktatási szakképzésekrıl (FSZ) (2012. május 4.)
Madarász Sándor (NEFMI, meghívott) vetítettképes elıadást tartott (elérhetı a MAB honlapján a Publikációk menüpontban), melyben
az FSZ képzések új szabályozásáról beszélt és
a MAB ezen képzések értékelésében várható
szerepét emelte ki. Az AIFSZ majd FSZ képzésekben kb. 10 ezer tanuló kap(ott) szakképzettséget. Ezekre a szakemberekre egyre nagyobb szükség van. Az ISCED (képzések
nemzetközi osztályozási szabványrendszere)
szerint az FSZ a 4-5. szint. Az új Nftv. az FSZ
képzéseket felsıoktatási képzésként definiálja,
a felsıfokú szakképzettséget a felsıoktatási intézmény által kiállított oklevél tanúsítja, a
megfeleltetést két segítı paraméter (ISCED
kód, EKKR kód) biztosítja majd. A korábbi,
1997-es jogszabályok szerint eleinte a MAB
által is vizsgált módon indultak a képzések,
majd késıbb változott a szabály és a MAB már
nem véleményezte ezeket. A képzések így elpiacosodtak, nem volt minıségi elvárás. Ennek
elkerülése végett eztán csak felsıoktatási intézmények folytathatják a – minıségértékelés
után nyilvántartásba vett – felsıoktatási szakképzést (FOSZ). A képzések a miniszter által

kiadott KKK alapján, az intézmény készítette
képzési program véleményezését és nyilvántartásba vételét követıen indíthatók, 5 évenkénti
újravizsgálattal. A képzés kredites, a szerzett
kreditek meghatározott arányban beszámíthatóak valamely alapképzésbe, s intézmények
között átvihetık. A minıségbiztosítás mikéntjérıl a törvény nem rendelkezik, a kormány
felhatalmazta a NEFMI-t, hogy dolgozzon ki
javaslatot egy vonatkozó kormányrendeletre. A
minıségi felügyeletet a MAB végezné. A
programtartalom: moduláris kötött programok,
transzferkeretek elıírása rendeleti szinten,
kompetencia alapú, gyakorlatorientált, gazdasági szempontú ismeretek. A munkaköri kompetenciákat, kompetencia területeket a KKKban kell majd meghatározni, a gyakorlati képzés pedig külsı, gazdasági kamara által kijelölt
és biztosított gyakorlóhelyeken kell folyjon.
A MAB FSZ bizottságban, illetve a bírálók
személyében a szakképzés tartalmi kérdéseiben
jártas szakértıkre van szükség.
Kormányrendelet készül, a MAB SZMSZ-ben
is benne lesz az új feladatkör.
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ODT felvetés a „levelezı” doktori képzésrıl (2012. május 4.)
Mihály György (ODT) a MAB májusi plenáris
ülésének meghívott vendégeként rövid tájékoztatójában elmondta, hogy mivel a doktori képzés alapvetıen nem tanórákban mérhetı,
kreditek a tudományos kutatásért is adhatók, a
heti 300 „kontaktóra” nem a képzéshez, hanem
elsıdlegesen a kutatáshoz kapcsolódik, és felvetıdik a levelezı képzésért adható kreditek
kérdéses volta. A teljes képzés a felsıoktatási
intézményben, vagy az intézménnyel együttmőködési szerzıdést kötött kutatóhelyen történik. A részidıs, levelezı képzésben azok maradnának, ahol a doktorandusz napi tevékenysége a tanórák látogatása mellett nem kutatási
tevékenység. Például a Szegedi Tudományegyetemen nincs levelezı képzés. A Debreceni

Egyetemen az országos átlagnál nagyobb mértékben, majdnem 50%-ban folyik „levelezı”
doktori képzés, a Pécsi Tudományegyetemen
pedig túlnyomórészt ebben a képzési formában
történik a doktori képzés. Az ODT kigyőjtötte
a képzési formák területenkénti arányait is. Ez
az anomália értelmezési eltérések miatt is van.
Megfontolandó az a javaslat, hogy a levelezı
képzésbe az egyes doktori iskolák ne vegyenek
fel több hallgatót, mint a nappali képzésbe. Az
akkreditáció része legyen a helyszíni vizsgálat,
a kutatóhelyek megtekintése is.
A plénum megvitatta az ODT javaslatát, s
követekzı ülésén állásfoglalást fogadott el a
tárgyban (lásd alább).

A MAB új SZMSZ-e
Május 3-án több mint 2 órás megbeszélést
folytatott a NEFMI-ben Balázs Ervin a MAB
elnöke, Szántó Tibor fıtitkár, Ruff Éva fıtitkár-helyettes és Czilli Máté szakreferens a
NEFMI és az OH képviselıivel, május 29-én
pedig Kis Norberttel egyeztetett a MAB elnöke
néhány még nyitott kérdés tárgyában. A
NEFMI álláspontja, hogy a törvény szerint a
MAB nem kezdeményezhet eljárásokat, hanem
csak az OH vagy a miniszter kérheti fel, tehát
tevékenységét más határozza meg, ez a függetlenséget elıíró európai sztenderdeknek nem
felel meg. Ugyanígy a határozathozatal, mint
döntéseinek formája is függetlenségi kérdés.
Az FvB tekintetében is tapasztalható nézetkülönbség a NEFMI és a MAB között. A NEFMI
nem lát rá jogalapot, a MAB viszont ragaszkodik hozzá azért, hogy ne a testület döntsön két-

szer ugyanabban az ügyben. Az új SZMSZ tárgyában az egyeztetések még folytatódnak. A
hallgatói mobilitás és a magyar diplomák értéke, elfogadása miatt is fontos a nemzetközi
sztenderdek betartása.
A MAB SZMSZ tervezetéhez május-júniusban
további észrevételek érkeztek a Testület tagjaitól, s ezek bekerültek a második szövegváltozatba, melyet a NEFMI-be is megküldtünk.
Kis Norbert június 1-i levelében írásban is reflektált az SZMSZ tervezetre, s egyebek mellett
jelezte, hogy az Nftv. módosítása során várhatóan bekerül a törvénybe a MAB Felülvizsgálati Bizottsága.
A MAB az egyeztetések fényében 2012. június
11-én beküldte jóváhagyásra az új SZMSZ-t a
miniszternek.

Magyar Képesítési Keretrendszer
(kormány elıterjesztés MAB véleményezése)
A MAB mint állandó meghívott, véleményezé2. Az MKKR érdemi tartalmát illetıen a MAB
si jogkörrel csak a Szakmai Munkacsoport alaúgy látja, hogy a keretrendszer egyes szintjei
kuló ülésére, valamint két kapcsolódó konfealaposan kidolgozottak, a leírások kellıen részrenciára kapott meghívást, további ülés(ek)re
letesek. Egyes tudás-, képesség-, stb. elemeket
nem. A keretrendszer felsıoktatási minıségi
illetıen persze lehetnek pontosítási vagy áthekérdéseket nem érint. Balázs Ervin két észrelyezési észrevételek, egy ilyet kíván is jelezni:
vétel megküldését javasolta az EMMI-be:
az önálló tanulás képessége a MAB véleménye
szerint a jelenlegi 6. szintnél korábbra, az 5.
1. A projekt finanszírozása kapcsán a MAB
megjegyzi, hogy szívesen látna lehetıséget a
(FSZ) vagy még inkább a 4. szintre (érettségi)
TÁMOP pályázatokhoz való kapcsolódásra, s
teendı.
ezért kéri a kapcsolódás lehetıségének a MAB
számára való megnyitását.
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CEENQA közgyőlés (Sarajevo, 2012. május 11-12.)
Rozsnyai Krisztina, a CEENQA fıtitkára vett
részt a közgyőlésen és workshopon. A 2012.
június 6-i plénumülésen tájékoztatta a MAB
testületét a tavaly nyáron jogi bejegyzésre került, addig 26 tagú szervezet közgyőlésén elhangzottakról:
A Hálózatban jelenleg 22 tag van, (3 osztrák
ügynökséget összevontak) egy újabb belépés
történt a közelmúltban. Keresik a kapcsolatot
Ukrajnával, Belorussziával, de ott még nincsenek akkreditáló szervezetek, így nem tudták a
kapcsolatot kivel felvenni. Meghívott vendég

volt az ENQA elnöke a workshopon, elıadása
a most lezárult ESG felülvizsgálatával foglalkozó projektrıl szólt. Ulrich Teichler a MAB
külsı értékelésében is részt vett. Mint kutató
arról beszélt, hogy a minıségbiztosítás és az
egyetem mennyire készít fel a munkára, menynyire van átmenet, vagy nincs, a statisztikák
erısen torzulnak, sokszor az idézett adatok
nem reálisak e tekintetben. A közgyőlésen különösebb változás nem történt. Minden információ a szervezet aktivitásáról annak honlapján elérhetı: http://www.ceenetwork.hu/

Megbeszélés Kis Norberttel (2012. május 29.)
Balázs Ervin, a MAB elnöke, tájékoztatta Kis
Norbertet az új MAB Testület megalakulása
utáni tevékenységérıl. A június 1-jén reggel a
MAB Titkárságára érkezett levél is azt mutatja,
hogy a felsıoktatási helyettes államtitkár megértette a MAB problémáit, s a legfontosabb

kérdésekben a MAB számára pozitív választ
adott. Megerısítést jelentett a Felügyelı Bizottság miniszternek írt levele is. A tárca remélhetıleg áttekinti a MAB mőködését és finanszírozását és pozitív visszajelzések várhatóak.

MRK Agrár dékáni kollégium ülése (Szeged, 2012. június 9.)
Az MRK Agrár dékáni kollégiuma Szegeden
tartotta legutóbbi ülését, amelyre Balázs Ervin
is meghívást kapott. Az elnök a MAB aktuális

feladatairól adott tájékoztatást. Döntıen az agrárképzések esetében felmerülı problémákról
esett szó.

MRK ülés (Eger, 2012. június 28-29.)
A miniszter, államtitkár asszony, felsıoktatási
helyettes államtitkár úr is jelen voltak az MRK
júniusi ülésén. A Konferencia két évre megvá-

lasztotta új elnökét, Mezey Barna személyében. A társelnök újabb két évre Sándorné
Kriszt Éva maradt.

ODT ülés (2012. július 5.)
A MAB elnöke is részt vett az ODT ülésén.
Felmerült, hogy az ODT-nek legyen olyan bizottsága, amely plágium kérdésekkel foglalkozik. Az MRK kezdeményezte, hogy a MAB
legyen ilyen kérdésekben a fellebbviteli fórum.
A doktori képzésrıl szóló új korm. rendelet
elıkészítésében a MAB és az ODT proaktív

szerepet vállal. Az elıkészítı bizottság munkájában a MAB részérıl az elnök mellett Jobbágy Ákos MAB tag és Czilli Máté szakreferens, az ODT részérıl valószínőleg Mihály
György elnök és Rácz Károly fognak részt
venni.
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MŐKÖDÉSI HATÁROZATOK
Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Átvezetésre került az EDK (Egyetemi Tanári
és Doktori Kollégium) néhány javaslata: a pontozással történı értékelésben a max. 250 pont
helyett 200 pont (100 az oktatás, 100 a tudományos illetve mővészeti alkotó tevékenységért) legyen, három fı szempont-csoport helyett értelemszerően kettı maradjon csak meg.
Az egyes tudományterületeken nagyon eltérıek a mutatók (pl. különbözı IF), mások az elvárások. Elsıdlegesen az adott tudományterület átlagát meghaladó teljesítmény az elvárás.

A habilitáció törvényi elıírás, így külön pont
nem jár érte. A pontszámozás tehát egyszerősödött.
2012/5/V. sz. MAB határozat (2012.05.04.)
A testület az egyetemi tanári pályázatok véleményezésére vonatkozó módosított eljárási
rendet és bírálati lapot elfogadta.
Az eljárási rend és Bírálati lap végleges formájáról a Plénum – a szakbizottsági egyeztetéseket követıen – a július 6-i ülésén hozott határozatot (2012/7/III/10., lásd alább).

Egyetemi tanár pályázatokról hozott MAB döntések (2012. május 4., június 1., július 6.)
Az egyetemi tanári pályázatokról hozott MAB
határozatok a MAB honlapján (www.mab.hu,

Határozatok menüpont) és a MAB adatbázisában elérhetıek: http://tir.mab.hu/

A MAB új SZMSZ-e (2012. június 1-i tervezet)
2012/6/III. sz. MAB határozat (2012.06.01.)
A plénum a MAB új SZMSZ-ét elfogadta. A testület az elfogadott SZMSZ-t jóváhagyásra
megküldi a miniszternek.
A MAB 2011. évi közhasznú beszámolója
2012/6/IV. sz. MAB hat. (2012.06.01.)
A plénum a MAB 2011. évi közhasznú beszámolóját jóváhagyta. A mérleget, az eredmény-

kimutatást, a tartalmi összefoglalót, valamint a
Felügyelı Bizottság határozatát megküldi a
miniszternek és felteszi a honlapjára.

Felsıoktatási intézmény (FOI) létesítés bírálati szempontjai
2012/7/III/1. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a felsıoktatási intézmény létesítése
2012. szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati
szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy

az esetleges további jogszabályi változások szerint e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján elérhetık.

Karlétesítés bírálati szempontjai
2012/7/III/2. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a karlétesítés 2012. szeptember 1-tıl
hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az esetleges további

jogszabályi változások szerint e dokumentum
még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján elérhetık.

Alapképzési szak létesítése (KKK) bírálati szempontjai
2012/7/III/3. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum az alapképzési szak létesítése 2012.
szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az

esetleges további jogszabályi változások szerint
e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján elérhetık.

2012. július
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Mesterképzési szak létesítése (KKK) bírálati szempontjai
2012/7/III/4. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a mesterképzési szak létesítése 2012.
szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az

esetleges további jogszabályi változások szerint
e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján elérhetık.

Alapképzési szak indítása bírálati szempontjai
2012/7/III/5. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum az alapképzési szak indítása 2012.
szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az

esetleges további jogszabályi változások szerint
e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján elérhetık.

Mesterképzési szak indítása bírálati szempontjai
2012/7/III/6. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a mesterképzési szak indítása 2012.
szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az

esetleges további jogszabályi változások szerint
e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján elérhetık.

Közös képzések véleményezése
2012/7/III/7. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a közös képzések véleményezése
2012. szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati
szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal,

hogy az esetleges további jogszabályi változások szerint e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján
elérhetık.

Külföldi felsıoktatási intézmény magyarországi mőködésének bírálati szempontjai
2012/7/III/8. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a külföldi felsıoktatási intézmény
magyarországi mőködése 2012. szeptember 1tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az esetleges

további jogszabályi változások szerint e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján
elérhetık.

Doktori iskolák létesítésének és mőködésének véleményezése
2012/7/III/9. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum a doktori iskolák létesítésének és
mőködésének 2012. szeptember 1-tıl hatályos
MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az esetleges további jogsza-

bályi változások szerint e dokumentum még
módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján
elérhetık.

Egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontjai
2012/7/III/10. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum az egyetemi tanári pályázatok 2012.
szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az

esetleges további jogszabályi változások szerint e dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján
elérhetık.

Intézményakkreditáció értékelési szempontjai
2012/7/III/11. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A plénum az intézményakkreditáció 2012. szeptember 1-tıl hatályos MAB bírálati szempontjait egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az eset-

leges további jogszabályi változások szerint e
dokumentum még módosítható.
Az új bírálati szempontok a MAB honlapján
elérhetık.
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INTÉZMÉNYI, KARI HATÁROZATOK
Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2012/7/V/1. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
2. Az intézmény vezetése az akkreditációs je1. A vizsgálat eredményeként a MAB összeslentésben szereplı javaslatokkal kapcsolaségében megállapította, hogy az egyetem
tos intézkedésekrıl 2014. július 31-ig írásmegfelel azoknak a minıségi elvárásoknak,
ban tájékoztassa a MAB-ot.
amelyeket a felsıoktatásról szóló törvény
Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkrealapján a MAB intézményakkreditációs útditációs értékelésérıl
mutatója egyetem akkreditációja feltételMAB jelentés az intézmény akkreditációs értéének tekint, figyelembe véve az egyetemre
kelésérıl a MAB honlapján a Határozatok mevonatkozó egyedi jogszabályi rendelkezésenüpontban elérhetı.
ket. Az Andrássy Gyula Budapesti Német
Nyelvő Egyetemet akkreditálja.
Az akkreditáció hatálya - az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 2017. december 31.
A Közép-európai Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2012/7/V/2. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
3. Az intézmény vezetése az akkreditációs je1. A vizsgálat eredményeként a MAB összeslentésben szereplı javaslatokkal kapcsolaségében megállapította, hogy az egyetem
tos intézkedésekrıl 2014. július 31-ig írásmegfelel azoknak a minıségi elvárásoknak,
ban tájékoztassa a MAB-ot.
amelyeket a törvény szellemében a MAB álMelléklet: MAB jelentés az intézmény akkrelásfoglalása egyetem akkreditációja feltéditációs értékelésérıl
telének tekint. A Közép-európai Egyetemet
MAB jelentés az intézmény akkreditációs értéakkreditálja.
kelésérıl a MAB honlapján a Határozatok meAz akkreditáció hatálya - az akkreditációs felnüpontban elérhetı.
tételeknek való folyamatos megfelelés esetén 2017. december 31.
Szegedi Tudományegyetem ÁJTK monitorvizsgálat eredménye
2012/7/V/3. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
o a doktori fokozatszerzés minıségének biztoA Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtusítása érdekében tett lépéseket,
dományi Kara a személyi feltételek terén kifoo a karon folyó idegen nyelvi képzések oktagásoltak, valamint az egyes képzések (jogásztása rendszerének átláthatóbbá tételét, az
képzés Kecskeméten, ill. idegen nyelvi jogi
akkreditációs feltételrendszernek való megszakértıi képzések) folytatását és a doktori fofelelést.
kozatszerzési eljárást illetıen kifogásoltak orA
kar
a MAB valamennyi kritikai észrevételére
voslására tett intézkedéseirıl egy éven belül,
reagált, azokra is, amelyekkel nem értett egyet
az adott határidıre (2012. május 20-ig) a
vagy vitatott. Az elmúlt hónapokban hosszú
MAB-nak a kért írásos tájékoztatót elküldte.
távra szóló, a kar mőködését jelentısen befoAz ÁJTK Kari Tanácsa által elfogadott Intézlyásoló döntéseket hozott.
kedési Terv szerint végrehajtott legfontosabb
Fentiekre tekintettel a MAB az alábbiak szerint
változtatások értékelése alapján megállapítást
határozott:
nyert, hogy a kar a 2011. évi intézményakkreditációs eljárás során feltárt hiányossáA monitorvizsgálat eredményeként a MAB
gokat kiküszöbölte, vagy az ahhoz szükséges
megállapította a Szegedi Tudományegyetem
intézkedések végrehajtását megkezdte. Az
Állam- és Jogtudományi Karán az akkreditáegyes intézkedések közül külön is ki kell emelni
ciós feltételeknek való jelenlegi és várható
megfelelést. Ennek értelmében a SZTE ÁJTK
o a kecskeméti jogászképzés megszüntetését,
kari akkreditációjának hatálya 2016. decemamelyet a MAB a képzés tisztázatlan státusa
ber 31.
miatt korábban is kifogásolt,
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SZEMÉLYI HÍREK
Hittudományi bizottság tagjai
2012/5/VII/1. sz. MAB hat. (2012.05.04.)
fokozat/cím/
Név
tagság

Munkahely

munkakör

szakterület

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem

egyetemi tanár, hittudományok,
dékán
nyelvtudományok

Korányi András
PhD
társelnök

Evangélikus Hittudományi
Egyetem

egyetemi docens

hittudományok

Banyár Magdolna* PhD

Bhaktivedanta Hittudományi Fıiskola

adjunktus

hittudományok

Fodor György
elnök

PhD

Bodó Sára

PhD

Debreceni Református
Hittudományi Egyetem

egyetemi docens

hittudományok

Fórizs László

PhD

A Tan Kapuja
Buddhista Fıiskola

fıiskolai tanár

hittudományok

Füsti-Molnár Szilveszter

PhD

Sárospataki Református
Teológiai Akadémia

fıiskolai tanár

hittudományok

Grüll Tibor

PhD

Szent Pál Akadémia,
Pécsi Tudományegyetem

fıiskolai tanár, hittudományok,
egy. docens
vallástudományok

Kovács József

PhD

Gál Ferenc Hittudományi
Fıiskola

fıiskolai tanár

hittudományok

Oláh János

PhD

OR-ZSE

egyetemi docens

hittudományok,
vallástudományok

Racs Csaba

PhD

Egri Hittudományi Fıiskola adjunktus

hittudományok

Soltész János

PhD

Szent Atanáz Görög Katolifıiskolai tanár
kus Hittudományi Fıiskola

hittudományok

Gáncs Tamás

-

Evangélikus Hittudományi
Egyetem

hittudományok

PhD-hallgató

* Banyár Magdolna rektori megbízatása miatt a bizottsági tagságot nem vállalhatta. Helyére a plénum
2012. július 6-i ülésén Tóth-Soma Lászlót választotta (2012/7/VI/2. sz. határozat, lásd alább).
MAB Felülvizsgálati Bizottság tagjainak mandátuma
Az FvB tagjait (Szekeres Júlia, Michelberger
Pál, Pléh Csaba) nem mentette fel sem az elızı, sem a jelenlegi MAB elnök, így az FvB

tagjainak mandátuma – eredeti megbízásuknak
megfelelıen – 2013. január 31-ig szól.

MAB Felügyelı Bizottság újjáalakítása
Az FB korábbi tagjait a miniszter felmentette,
2012. április 20-i kezdettel felkérte a MAB
Felügyelı Bizottság új tagjait: Lénárd László
(MTA r. tag, egy. tanár PTE), Máthé Gábor

(egy. tanár NKE), Török Ádám (MTA r. tag,
egy. tanár PE). Az új FB tagjainak mandátuma
2018. február 28-ig szól. Az FB elsı ülésén elnökéül Török Ádámot választotta.
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Intézményakkreditáció 2011/12, ad hoc kollégiumok
2012/6/VII/1. sz. MAB hat. (2012.06.01.)
Intézmény / karok
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvő Egyetem

Közép-európai Egyetem (CEU)
(Budapest)

Debreceni Egyetem (15 kar)
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségügyi Kar (Nyíregyháza)
Fogorvostudományi Kar
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar
(Hajdúböszörmény)
Gyógyszerésztudományi Kar
Informatikai Kar
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Mőszaki Kar
Népegészségügyi Kar
Természettudományi és Technológiai Kar
Zenemővészeti Kar
Kaposvári Egyetem (4 kar)
Állattudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Mővészeti Kar
Pedagógiai Kar

LB
Lamm Vanda (MTA JTI)
Horváthy Balázs (SZE)
Koczor Zoltán (OE)
Kiss Dávid (HÖOK, BCE)
Medgyes Péter (ELTE)
Abonyi János (PE)
Szelényi Iván (BCE)
Gáspár Marcell (HÖOK,
ME)
Patkós András (ELTE)
Balogh Zoltán (SE)
Csapó Benı (SZTE)
Mandl József (SE)
Pál József (SZTE)
Pokol György (BME)
Székely Csaba (NYME)
Temesi József (BCE)
Kiss Dávid (HÖOK, BCE)

Schmidt János (NYME)
Fertı Imre (BCE)
Gáspár Mihály (NYME)
Trencsényi László (ELTE
Molnár Zalán (HÖOK,
NYF)
Budapesti Gazdasági Fıiskola (4 kar)
Király Júlia (MNB)
Karsai Judit (MTA KTK)
Külkereskedelmi Kar
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kornai Gábor (PTE)
Lukács János (BCE)
Kar
Pénzügyi és Számviteli Kar (+ Salgótarjáni Intézet) Vilmányi Márton (SZTE)
Nemes László (HÖOK,
Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg)
ELTE)
Pécsi Tudományegyetem (10 kar)
Makara Gábor (MTA
KOKI)
Állam- és Jogtudományi Kar
Hetesi Erzsébet (SZTE)
Általános Orvostudományi Kar
Kertész János (BME)
Bölcsészettudományi Kar
Orosz Magdolna (ELTE)
Egészségtudományi Kar
Szőcs Edit DE
Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar
Thiel Katalin (EKF)
Illyés Gyula Fıiskolai Kar (Szekszárd)
Domján Zsolt (HÖOK,
Közgazdaságtudományi Kar
BME)
Mővészeti Kar
Pollack Mihály Mőszaki Kar
Természettudományi Kar

ad hoc kollégiumi tagok
Gazdag Ferenc
Stipta István (Társ.tud.
biz. tagja)
Gazdag Ferenc
Csanády Márton

Klinghammer István
É. Kiss Katalin
Gerber Gábor
Kóczy T. László
Korinek László
Vigh Andrea

Balázs Ervin
Bakacsi Gyula
Vigh Andrea

Bakacsi Gyula
Bojárszky András
Csanády Márton

Jobbágy Ákos
É. Kiss Katalin
Ferencz István
Fülöp Ferenc
Gerber István
Gyıry Kálmán
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Intézmény / karok

LB

Szent István Egyetem Gödöllı (7 kar)
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
(Jászberény, Szarvas)
Állatorvostudományi Kar (Budapest)
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
(Békéscsaba, Szarvas, Gyula)
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllı)
Gépészmérnöki Kar (Gödöllı)
Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllı)
Ybl Miklós Építéstudományi Kar (Budapest)
Kecskeméti Fıiskola (3 kar)
Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar
Kertészeti Fıiskolai Kar

Popp József (MTA AKI)
Csizmazia Zoltán (DE)
Holló István (KE
Kovács Zsolt (NYME)
Oláh Attila (ELTE)
Sárdi Katalin (PE)
Kımíves Péter Miklós
(HÖOK DE)

Balázs Ervin
Bakacsi Gyula
Ferencz István
Hebling János

Szabó Gábor (SZTE)
Géczi János (PE)
Mikáczó Andrea (SZIE)
Simon László (NYF)
Simonyi Sándor Trigon
EFSz Kft.
Balogh Péter (HÖOK,
SZF)

Kóczy T. László
Bojárszky András
Fodor György

ad hoc kollégiumi tagok

Párhuzamos programakkreditáció 2011/12, ad hoc kollégium
2012/6/VII/2. sz. MAB határozat (2012.06.01.)
A pedagógusképzési szakok 2011/12-es párhuzamos akkreditációjának LB jelentését véleményezı ad hoc kollégium tagjai:
Elnök: É. Kiss Katalin, MTA l. tag, egyetemi
tanár, PPKE BTK
Tagok:
Ambrusné Kéri Katalin, tszv. egyetemi tanár,
PTE BTK

Fehér Irén, fıiskolai tanár, NYME AK
Kanizsai Mária, dékánh., fıiskolai docens,
EJF NTK
Márkus Eszter, dékánh., fıiskolai docens, ELTE BGGYK
Tóth Béláné, egyetemi tanár, ÓE Tanárképzı
és Mérnökpedagógiai Központ
Vidákovich Tibor, egyetemi tanár, SZTE BTK

A MAB Magyar Tanácsadó Testületének tagjai
2012/7/VI/1. sz. MAB határozat (2012.07.06.)
A MAB Magyar Tanácsadó Testületének tagjai
a 2012-18-as ciklusra a következık:
Bojár Gábor elnök, Graphisoft
Búvár Géza vezérigazgató, KITE Zrt.
Erdı Péter bíboros, prímás, elnök, Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
Ginsztler János elnök, Magyar Mérnökakadémia
Greiner István kutatási igazgató helyettes,
Richter Gedeon Nyrt.

Huszti Péter egyetemi tanár, Színház- és
Filmmővészeti Egyetem
Magyari Tivadar egyetemi tanár, Babes Bolyai
Tudományegyetem, Kolozsvár
Makara Gábor kutatóprofesszor, MTA KOKI
Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara
Závodszky Péter elnök, Magyar Innovációs
Alapítvány

MAB delegált az ODT Felügyelı bizottságába
2012/7/VI/4. sz. MAB hat. (2012.07.06.)
A MAB az Országos Doktori Tanács Felügyelı
Bizottságába Kóczy T. László MAB tagot delegálja.
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Személyi változás bizottságokban
A Bölcsészettudományi Bizottság összetétele
(2012.05.04.)
A bizottság további tagjának javasolt Fóris Ágota (PhD, egyetemi docens KRE BTK Magyar
nyelvtudományi tsz.) végül is az elızetes felkérésre negatív választ adott, nem tudja vállalni a

bizottsági tagságot. Mivel a bizottsági munkát a
meglevı 18 taggal is elvégezhetınek tartja a bizottság elnöke, más taggal való bıvítést nem javasol.

Változás a Mőszaki tudományi bizottságban
2012/5/VII/2/1. sz. MAB hat. (2012.05.04.)
Horváth András, PhD hallgató (DOSZ delegált, PPKE) helyett Bojárszky András (DOSZ

delegált, PPKE), a MAB tagja vesz részt a
szakbizottság munkájában.

Változás a Természettudományi bizottságban
(2012.05.04.)
Nagy László, az MTA l. tagja (Debreceni Egyetem) a szakbizottsági tagságáról lemondott.

Változás az Egyetemi Tanári és Doktori Kollégiumban
2012/5/VII/2/4. sz. MAB hat. (2012.05.04.)
Horváth András, PhD hallgató (DOSZ delegált, PPKE) helyett Bojárszky András (DOSZ

delegált, PPKE), a MAB tagja vesz részt a
szakbizottság munkájában.

Változás a Hittudományi Bizottság összetételében
2012/7/VI/2. sz. MAB hat. (2012.07.06.)A MAB
Hittudományi Bizottság új tagja Tóth-Soma

László PhD, fıiskolai tanár, Bhaktivedanta
Hittudományi Fıiskola.
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DOKTORI ISKOLÁK
A MAB állásfoglalása a nappali és levelezı doktori képzésrıl
2012/6/V. sz. MAB határozat (2012.06.01.)
A MAB 2012. május 4-i ülésén meghallgatta az
ODT elnökének tájékoztatóját a doktori képzés
néhány vonatkozásáról, különös tekintettel a
teljes idejő és a részidejő képzésben részvevı
hallgatók arányára. E tájékoztatás fényében, a
doktori képzés minıségének védelme érdekében a MAB támogatja a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény doktori kép-

zést érintı egyes pontjainak egységes alkalmazására vonatkozó következı javaslatot:
Egy doktori iskola évente legfeljebb annyi részidıs (levelezı) hallgatót vegyen fel, ahány teljes idejő képzésben részt vevı hallgatót vesz
fel. Új (három éven belül létesített), illetve kis
hallgatói létszámú, legfeljebb 15-20 hallgatóval bíró doktori iskolák esetében törekedni kell
az azonos arány közelítésére.

A korábban 8 évre akkreditált doktori iskolák akkreditációjának a hatályos jogszabályokkal való harmonizálása
2012/6/VIII/4/2. sz. MAB határozat (2012.06.01.)
Elve: a doktori iskola legutóbbi MAB-határozatához képest 5 év
MABInt.
kód

5 éves
akkreditáció döntés
esetén a hatály

akkreditáció
hatálya

megjegyzés

gazdálkodás- és
2012/6/VIII/4/2/1 D193 BCE szervezéstudományok, informatika

2017-03-31

8 évre
akkreditálva

2014-03-31

T

2012/6/VIII/4/2/2 D181

DE

2016-02-29

8 évre
akkreditálva

2015-11-30

T

2012/6/VIII/4/2/3 D197

DE

2017-02-28

8 évre
akkreditálva

2014-02-28

T

2012/6/VIII/4/2/4 D198

DE

2014-02-28

T

2014-12-31

T

2014-12-31

T

2016-12-31

T

határozatszám

tárgy

informatika
elméleti orvostudományok, klinikai
orvostudományok
klinikai orvostudományok

2012/6/VIII/4/2/5 D132 NKE hadtudomány

2017-02-28

2016-12-31

2012/6/VIII/4/2/6 D153 NKE

katonai mőszaki tudományok

2012-12-31

2012/6/VIII/4/2/7 D200

informatika

2017-06-30

OE

8 évre
akkreditálva
2010. januárban
2012.12.31. volt
a hatály
(csak 3 évre)

8 évre
akkreditálva

A MAB vélemények elérhetıek a http://doktori.mab.hu, valamint a www.doktori.hu weboldalon.

PKE D194 Nyelvtudományi doktori iskola akkreditációs hatálya
2012/6/VIII/5/2. MAB határozat (2012.06.01.)
A PPKE D194 Nyelvtudományi doktori iskolája akkreditációjának hatálya 2012. június 30.

A MAB meghosszabbítja az akkreditáció hatályát 2013. január 31-ig, az új értékelés elkészültéig.
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2012. július

SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK
Támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód
Mk547

Benyújtó
ELTE

A kérelem címe
társadalomkutató

Határozatszám
2012/7/VIII/8.
(megjegyzéssel
támogatva)

Nem támogatott mesterszak képzési és kimeneti követelmények
Kód

Benyújtó

A kérelem címe

Határozatszám

Mk545

ME

klinikai kutatási szakértı

2012/5/IX/1.

Mk548

EKF

eredet- és fogyasztóvédelem (fogyasztóvédelem, eredetvédelem és élelmiszerellenırzés szakirányok)

2012/7/VIII/9.

Mk546

SZIE

megújuló-energia mérnök

2012/7/VIII/10.

Támogatott alapképzési szakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Kérelem címe

Határozatszám

Bs1279szhk BCE

környezetgazdálkodási agrármérnöki (székhelyen kívül:
Zenta)

Bs1286

BKF

emberi erıforrások

2012/7/VIII/1.

Bs1283

PPKE

igazságügyi igazgatási

2012/7/VIII/6.

2012/5/IX/1.

Nem támogatott alapképzési szakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

A kérelem címe

Határozatszám

Bs1277

ME

csecsemı- és kisgyermeknevelı

2012/5/IX/2.

Bs1278

WSÜF

nemzetközi tanulmányok

2012/5/IX/3.

Bs176szhk EF

turizmus-vendéglátás (vendégfogadás szakirány) Székhelyen kívül: Székelyudvarhely (Románia)

2012/7/VIII/2.

Bs1282

EF

energetikai mérnöki (megújuló energiák szakirány)

2012/7/VIII/3.

Bs1280

ELTE

mozgóképkultúra és médiaismeret (mozgóképkészítı, multimédia-fejlesztı szakirányok)

2012/7/VIII/4.

Bs1285

PE

kereskedelem és marketing

2012/7/VIII/5.

Bs1281

WSÜF

gazdaságinformatikus (kognitív informatika, e-marketing
szakirányok)

2012/7/VIII/7.

Ms1454

BCE

környezetgazdálkodási agrármérnöki

2012/7/VIII/11.
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2012. július

Támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Kérelem címe

Határozatszám

Ms1443

DE

fordító és tolmács (fordítói szakirány)

2012/5/IX/5.
(megjegyzéssel
támogatva)

Mi13

SZTE

programtervezı informatikus angol nyelven (Artificial
Intelligence, Theoretical Computer Science, Image
Processing, Model Making for Informaticians,
Operations Research, Software Development szakirányok)

2012/5/IX/6.
(megjegyzéssel –
2014-ben lefolytatandó monitorvizsgálat elıírásával)

Ms490szhk SZIE

vidékfejlesztési agrármérnöki (székhelyen kívül: Csíkszereda, Románia)

2012/5/IX/7.

Mi1444

ELTE

európai és nemzetközi üzleti jog angol nyelvő

2012/5/IX/2.

Ms1455

PE

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (nemzetközi üzleti
menedzsment, nemzetközi gazdaságelemzés, összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirányok)

2012/7/VIII/13.

Ms1445

PTF

teológia

2012/7/VIII/14.
(megjegyzéssel
támogatva)

Ms1452

SZTE

mérnök informatikus

2012/7/VIII/16.

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

A kérelem címe

Határozatszám

Ms1442

DE

szociálpedagógia

2012/5/IX/4.

MsT1440

KE

tehetségfejlesztı tanár szakképzettség

2012/5/IX/8.

MsT1441

KE

könyvtárpedagógia-tanár szakképzettség

2012/5/IX/9.

Ms264szhk SZIE

regionális és környezeti gazdaságtan (területfejlesztési
szakirány) székhelyén kívül, Csíkszereda (Románia)

2012/5/IX/3.

Ms1450

KE

kulturális örökség tanulmányok (kulturális örökség
menedzsment, kulturális örökség a vidékfejlesztésben
szakirányok)

2012/7/VIII/12.

Ms1451

SE

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítı (közösségi
erıforrás koordinátor, egyházi/felekezeti közösség- és
kapcsolatépítı szakirányok)

2012/7/VIII/15.

MsT1446

DE

agrár-mérnöktanár (élelmiszermérnök)

2012/7/VIII/17.

MsT1447

DE

agrár-mérnöktanár (környezetgazdálkodási agrármérnök)

2012/7/VIII/18.

MsT1448

DE

agrár-mérnöktanár (mezıgazdasági mérnök)

2012/7/VIII/19.

MsT1453

OE

közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

2012/7/VIII/20.
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