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TÁJÉKOZTATÁSOK
ODT ülés (2017. május 5.)
Az Országos Doktori Tanács május 5-ei ülésén
Jobbágy Ákos, a MAB EDK elnöke vett részt.
Az elhangzottakról a május 26-i plenáris ülésén tájékoztatta a Testületet:
Az ODT átalakulóban van. Mivel a szervezet
jogi státusza megváltozott, az eljárás bonyolult.
Az állami ösztöndíjas helyek elosztásáról azt a
határozatot hozták, hogy ha nem sikerül rendezni a kérdést, a kiválósági díjak szerint törté-

nik majd az elosztás. A kiválósági ösztöndíjak
odaítélésének jelenleg nincs szempontrendszere.
AMAB EDK elnöke javaslata Csernoch László, ODT elnök számára, hogy a MAB EDK,
mint a területtel szakmai kapcsolatban álló testület, felajánlja segítségét az ODT-nak egy minőségbiztosítási szempontrendszer kialakításában.
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK, TÁJÉKOZTATÁS
Bizottsági tagság megszűnése
Az Óbudai Egyetem rektora a MAB elnökének
címzett levelében dr. Tóth Béláné felmentését
kérte a Műszaki Tudományi bizottsági és a
Tanárképzési bizottsági tagsága alól, megerősítve professzor asszony írásbeli megkeresését,
amely szerint a bizottsági tagsággal járó feladatokat a továbbiakban nem tudja ellátni.
A bizottsági tag lemondását a Testület tudomásul vette.

A Tanárképzési bizottság elnöke, tekintettel a
bizottság 2018. február végén lejáró megbízatására, nem kíván új tagot a bizottságba behívni. A bizottsági tag kiesése nem okoz fennakadást a bizottság működésében.
A Műszaki Tudományi bizottság elnöke később dönt a bizottsági tag pótlásáról.

Felsőoktatási Szakképzési Bizottság megszüntetése 2018. március 1-től
2017/6/III/2/1. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület támogatja, a Felsőoktatási Szakképzési Bizottság 2018. március 1-jétől történő
megszűntetését a bizottsági elnök jogszabály

módosítás indokaiként is helytálló előterjesztése alapján. A MAB a 230/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 12.§ (3) bekezdése módosítását
kezdeményezi az EMMI-nél.

Önálló Sporttudományi Bizottság felállítása
2017/6/III/2/3. MAB határozat (2017.05.26.)
A Magyar Rektori Konferencia Sporttudományi Bizottsága, majd később a Testnevelés és
Sporttudományi Szakkollégium is levélben fordult a MAB-hoz, annak mérlegelést kérve, hogy
a MAB-on belül is önálló sporttudományi
szakbizottság kerüljön megalakításra. A kérdést az Orvostudományi Bizottság megtárgyalta és a pro és kontra érveket mérlegelve lehetőséget lát arra, hogy a következő – 2018.

március 1-től kezdődő – 6 éves működési ciklusban önálló tudományági Sporttudományi
Bizottság alakuljon. A jelenlegi tudományterületi szakbizottság összetételének homogénebbé
válása a bizottsági munka minőségét nem befolyásolja az orvostudomány és az egészségtudomány területén.
A MAB Testület az önálló Sporttudományi Bizottság felállításával egyetért.

MAB Minőségbiztosítási Bizottságának felállítása
2017/6/VI/1-13. MAB határozat (2017.05.26.)
Csépe Valéria MAB elnök javaslatára a MAB
Minőségbiztosítási Bizottság elnöke Dr. Topár
József, a bizottság tagjai: Háry András, Karsai

Béla, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Kováts Gergely, Mikáczó Andrea, Szabad Attila, Szűts Edit,
Veresné Somosi Mariann, Vilmányi Márton,
Végh Tamara, Kállai Mária, Vámosi Péter.

MAB Önértékelési ad hoc bizottság felállítása
2017/6/VI/2/1-7. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület Csépe Valéria MAB elnök javaslatára támogatja az Önértékelési (ENQA akkreditáció) ad hoc bizottság felállítását, és tagjaivá

választja Rozsnyai Krisztinát, Topár Józsefet,
Kovács L. Gábort, Kóczy T. Lászlót, É. Kiss
Katalint, Bakacsi Gyulát, és Kraizinger Tamás
Töhötömöt.
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Intézményakkreditáció - látogató bizottsági elnökök megválasztása (DE, PTE, KE, SZIE, WSÜF)
Az új típusú akkreditációs eljárás keretében a
korábbi évektől eltérően nem intézményenként, hanem képzési terület és intézményi méret alapján felállított intézménypáronként kerülnek a látogató bizottságok felállításra. A
bizottságok elnöke mellett egy minőségbiztosítási társelnök, két tudományterületi alelnök
vesz részt az eljárásában. Az alelnökökhöz 3-3

tudományterületi, 1 minőségbiztosítási és 1-1
DÖK, HÖOK tag fog tartozni.
Jelenleg 5 intézmény érintett akkreditációs eljárással így két intézménypár került kialakításra: DE-PTE, SZIE-KE. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolára egy kisebb létszámú bizottság
fog ellátogatni.

Intézményakkreditációs LB (DE-PTE) elnöke
2017/6/VI/3/1. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület Csépe Valéria MAB elnök javaslatára a Debreceni Egyetem és Pécsi Tudomány-

egyetem intézményakkreditációs eljárásában a
látogató bizottság elnökének választja Prof.
Dr. Dux Lászlót.

Intézményakkreditációs LB (KE-SZIE) elnöke
2017/6/VI/3/2. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület Csépe Valéria MAB elnök javaslatára a Kaposvári Egyetem és Szent István Egye-

tem intézményakkreditációs eljárásában a látogató bizottság elnökének választja Prof. Dr.
Kőmíves Tamást.

Intézményakkreditációs LB (WSÜF) elnöke
2017/6/VI/3/3. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület Csépe Valéria MAB elnök javaslatára a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola intéz-

ményakkreditációs eljárásában a látogató bizottság elnökének választja Prof. Dr. Berács
Józsefet.
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MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK
ESG 2015 megfelelés vizsgálat szempontrendszere
A Testület 2017. januári ülésén határozott az
ESG munkacsoport felállításáról. A munkacsoport feladata az volt, hogy az ESG 2015
standardjai (törvényi elvárás is) mentén megfogalmazott irányelvek alapján olyan konkrét
szempontrendszert állítson össze, mely alapján
kép alkotható egy adott intézményben a minőségbiztosítási rendszer ténylegesen eszközként
történő használatáról. A munkacsoport érdemi
munkát végzett.
Az április 21-i plénumon a Testület elé kerülő
javaslat alapján a MAB az ESG standardjaihoz
kapcsolódva elsősorban indikátorokon, valamint a jellemző folyamatok fejlesztését, és az
ebből adódó eredményeket bemutató példákon
keresztül kíván meggyőződni a felsőoktatási
intézmények (FOI-k) működésében az ENQA
szellemiségével konform, tudatos minőségbiztosítási/minőségfejlesztési tevékenységéről.
A mérőszámok és a kért példák egyben ösztönzik az intézményeket a folyamatos fejlesztésre, a trendek bemutatására, minőségbiztosítási rendszerük ténylegesen eszközként történő
használatára.
A látogató bizottság feladata a beszámoló valóság tartalmának értékelése, szükség esetén
további adatok gyűjtése, valamint javaslattétel
a fejlesztendő területek javítására, esetleges
monitoreljárás lefolytatására.

Megfontolandó, hogy ahol a folyamatos fejlesztés elemei jól nyomon követhetők, ott a
jövőben egyszerűsített értékelő eljárást folytasson le a MAB. Ennek kritériumai kidolgozandók.
Az ESG (2015) megfelelés-vizsgálati szempontrendszer a megújuló intézményakkreditáció értékelési szempontjának egy részét képezi.
Az önértékelési útmutató egységes szerkezetének kialakítása során fő szempont, hogy az
intézményakkreditáció központi eleme az április 21-i testületi ülésen előterjesztett ESG 2015
szempontrendszer legyen. A teljes intézményakkreditációs szempontrendszer és önértékelési
útmutató – az akkreditációban érintett intézményekkel egyeztetve – a májusi testületi ülésen került előterjesztésre. A megújuló MAB
tevékenység egyik fontos eleme a felhasználókkal, azaz a felsőoktatási intézményekkel
való közvetlen egyeztetés. Ez a munkamód
hivatott segíteni az intézményekben a minőségbiztosítás iránti belső elköteleződés kialakítását, és erősíteni az intézményekben a MAB
támogató, együttműködő, partneri szerepét.
2017/4/III. (2017.04.21.) MAB határozat
A Testület elfogadta az ESG 2015 megfelelésvizsgálat szempontrendszerét.

MAB 2016. évi közhasznúsági beszámolója és 2017. évi költségterve
2017/5/III/1. (2017.04.21.) MAB határozat
A Testület elfogadta a MAB 2016. évi közhasznúsági beszámolóját.

2017/5/III/2. (2017.04.21.) MAB határozat
A Testület elfogadta a MAB 2017. évi költségtervét.

Az intézményakkreditáció pilot eljárásának rendje, önértékelési útmutató
A MAB 2014/2015 években indított utoljára
intézményakkreditációs eljárásokat. A korábban 1-3 „körös” akkreditációs eljárások rendjét
és azok eredményét, az eljárás szempontrendszerét, a MAB 2017-2018 stratégiai célkitűzéseire figyelemmel, szükséges volt felülvizsgálni.
A stratégia alapján készült cselekvési tervvel
összhangban elkészült az ESG 2015 megfelelés vizsgálat szempontrendszere. Az ESG megfelelés vizsgálat szempontrendszere világossá
tette, hogy a MAB 2013/8/IV/2. sz. számú határozatával elfogadott intézményakkreditációs

önértékelési útmutató helyett egy egyszerűbb
értékelési útmutató elegendő, és a korábban
tervezett szakterületi akkreditáció az eljárás
átalakításának jelenlegi szakaszában még nem
építhető be. Így a 2017. naptári évben lezajló
intézményakkreditációs eljárásokat olyan pilot
eljárásként folytatja le a MAB, melyben az
ESG 2015 megfelelés vizsgálat lesz a hangsúlyos, és az intézmények az önértékelésüket az
egyszerűsített útmutató alapján készítik el. Az
eljárás tapasztalatai és eredményei felhasználásra kerülnek a cselekvési terv szerint megha-
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tározott intézményakkreditációs eljárások differenciált rendszerének kialakítása során.
A MAB az ESG megfelelés mellett a korábbi
akkreditációs eljárás ajánlásai alapján tett minőségfejlesztési intézkedéseket és azok hatásait, az intézményi stratégiai irányokat, célokat
és a stratégia célok teljesülését is vizsgálja,
illetve az intézménynek lehetősége lesz a vezetését, döntés-előkészítő, döntéshozó testületeit,
az EHÖK, DÖK részvételét, a vezetés minőség
és kiválóság melletti elkötelezettségének bizonyítékait, valamint az indikátorok kezelését a
vezetési folyamatokban bemutatni. Az akkreditációs eljárásban a MAB végezetül az intézmény/képzési terület kutatási, tudományos tevékenységét vizsgálja meg.
A MAB a korábbi intézményakkreditációs eljárásokhoz hasonló területeket fog vizsgálni új
szemlélet alapján.
A korábbi eljárásoktól eltérően nem intézményenként kerül sor a látogató bizottság kijelölésére, hanem képzési területi azonosság alapján intézménypárok kapnak egy-egy látogató
bizottságot. A látogató bizottságokban a minőségbiztosítással foglalkozó szakemberek lesznek túlsúlyban a tudományterületi tagok mellett. Az LB elnökről és tagokról Testületi szavazás a soron következő Testületi ülésen lesz.
Az intézmények 2017. augusztus 31-ig küldik
meg önértékelésüket, szeptember végén, október elején zajlanak majd az intézményi látoga-

2017. szeptember

tások, és az eljárások a decemberi Testületi
ülésen határozattal zárulnak le.
2017. május 17-én a MAB intézményi tájékoztató tartott az önértékelései útmutatóról, s az új
akkreditációs szempontrendszerről. Az érintett
intézmények megismerték, véleményezték a
dokumentumot. Az intézmények a mai napig
kaptak határidőt az egyeztetés emlékeztetőjének áttekintésére, és pontosító észrevételeik
megfogalmazására. A Szenti István Egyetemtől érkezett határidőre észrevétel, melynek
nyomán a TIR-be feltöltött Önértékelési útmutató kiegészült a
- II.2. fejezet 1. pontjában egy „2016/2017
tanévben indított szakok” résszel,
- II.3. fejezet 22. pontja évszámokkal,
- II.4. fejezet 11. kérdése pedig %-ban
történő adatszolgáltatással.
Ez az önértékelési útmutató tartalmazza a Testület, illetve a Szakbizottságok ESG 2015 megfelelés vizsgálat szempontrendszerére tett észrevételei alapján átvezetett módosításokat is.
A soron következő feladat a MAB
2013/8/IV/1. sz. határozattal elfogadott intézményakkreditációs értékelési szempontjainak
átdolgozása a most elfogadott önértékelési útmutató alapján, melyet a MAB Titkárság szakreferensei készítenek elő.
2017/5/IV. (2017.05.26.) MAB határozat
A Testület elfogadta a 2017. évi intézményakkreditáció önértékelési útmutatóját.

Egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszerének módosítása, kiegészítése
A 2017. évi 3. ülésen került sor az egyetemi
tanári pályázatok bírálati szempontrendszerének átfogó módosítására. A Testület lehetőséget adott arra, hogy az akkori ülésen a szempontrendszerrel kapcsolatban elhangzott felvetéseket a szakbizottságok megtárgyalják. A
szakbizottságoktól beérkezett észrevételeket

Jobbágy Ákos, az EDK elnöke terjesztette a
Testület elé.
2017/5/V. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület elfogadta az Egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszerének előterjesztés szerinti kiegészítését.

ENQA-tagság megújítása
A MAB az ENQA 2013. szeptember 19-i döntése alapján a szervezet teljes jogú tagja lett. A
MAB tagsági státusza ezzel „felülvizsgálat
alatti tagról” - két éven belüli újabb vizsgálati
kötelezettség mellett, 2015-ben elvégzett értékeléssel - „teljes tagságra” módosult. A tagság
hatálya öt évre szól, a MAB ENQA tagságának
érvényessége 2018. november 29.
Az MAB-nak az ENQA tagság megújítására
irányuló szándéka esetén, figyelembe véve az

értékelési eljárás kiszámítható időtartamát,
2017 szeptemberében levélben, a feladatmeghatározás (Terms of Reference) tervezetét
is mellékelve kell kérvényeznie a megfelelésvizsgálatot. Az ENQA tagság feltétele az ESG
2015 2. és 3. részének való megfelelés.
Rozsnyai Krisztina, a MAB nemzetközi ügyekért felelős szakreferense, az ENQA Board
tagja, előzetes elemzést végzett annak megállapítására, hogy a MAB megfelelhet-e az új

2017. szeptember
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kritériumoknak. A részletes feladatfelmérés azt
mutatja, hogy a MAB, a 2017-2018 évi stratégiában és cselekvési tervben meghatározott
célok teljesülésével, az ENQA vizsgálathoz
elkészítendő önértékelés beküldéséig, a sztenderdek többségének megfelelhet.
Az ENQA megfelelés-vizsgálatra történő felkészülés kritikus pontjai:
• A belső minőségbiztosítás szabályzatának
összeállítása, a rendszeres elemzések és
javítási eljárások rögzítése, valamint ezek
tudatosítása a Titkárság és Testület tagjaival.
• Tematikus elemzések integrálása a MAB
tevékenységének megújításába: a MAB
munkájára vonatkozó, folyamatban lévő
intézményi felmérések professzionális
elemzése, s ennek alapján a cselekvési terv
szükség szerinti kiegészítése.
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• Hallgatók bevonásának elindítása a
szakindítási eljárásokba és a doktori iskolák
akkreditációjába.
• Az ENQA szabályának megfelelően
legalább egy teljes akkreditációs eljárás az
új ESG 2015 szerint be kell fejeződjön a
külső értékelés előtt. Ez jelenleg öt
intézmény pilot eljárásával folyik, év
végéig lezárul, az önértékelésbe felvehető.
• Az ESG 2015 alkalmazása valamennyi
megfelelés-vizsgálatban.
Az ENQA eljárás tervezhető költsége: Az
eljárás (értékelés + látogatás költsége és díja)
bruttó összege: 36.000 EUR.
2017/6/V/1. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület támogatta a MAB ENQA-tagsága
megújítását és az ehhez szükséges értékelési
eljárás elindítását.

Felvétel az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (EQAR)
Az Európai Regisztert 2010-ben alapították.
Célja, az ESG kritériumoknak megfelelő akkreditációs / minőségbiztosítási szervezetek közhiteles, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartási
rendszerének, a „minőség” átláthatóságát biztosító regiszternek a kialakítása és fenntartása.
Az EQAR megfelelésről és ennek alapján a
felvételről a Regiszter Bizottság dönt, általában
(de nem kötelezően) az ENQA által lebonyolított értékelés alapján. A MAB korábban nem
látta szükségességét az EQAR tagságnak, minőség-tanúsításként elegendőnek ítélve az ENQA
tagságot. A MAB nemzetközi elismerése érdekében az ENQA értékeléshez kapcsolódva az
EQAR tagsági felvétel időszerűnek látszik.
Az ENQA teljes jogú tagjai közül hat, köztük a
MAB, nincs nyilvántartva a Regiszterben.
Az EU Bologna folyamatait irányító felsőoktatási miniszterek számára mérvadó tagság az
EQAR tagság. A nemzetközi közös képzések
2015-ben elfogadott irányelvei szerint kizárólag az EQAR-ban regisztrált minőségbiztosítá-

si szervezetek/ügynökségek akkreditációja fogadható el a képzésekben résztvevő partnerországok által.
Több ország felsőoktatási törvénye úgy rendelkezik, hogy az EQAR-ban regisztrált ügynökségek által végzett akkreditáció elfogadható a helyi akkreditációja helyett.
Az EQAR jelentkezési díja bruttó 1.248,72 euró
(2017-ben fizetendő). Éves díj: 1.032 EUR
Az EQAR-ba történő felvételi kérelem az
ENQA tagság meghosszabbítását indító levélhez csatolandó feladat-meghatározás tervezettel együtt küldendő. A Regiszterbe való felvételi kérelem tartalmazza a MAB feladatainak
meghatározását, ezek alapján kerülnek kijelölésre a vizsgálat tárgyát képező akkreditációs
területek.
2017/6/V/2. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület támogatja, hogy a MAB felvételét
kérje az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (EQAR)

Az ENQA és EQAR eljárás költségeinek fedezete
2017/6/V/3. MAB határozat (2017.05.26.)
A Testület felkéri a MAB elnökét, hogy kezdeményezze az EMMI-nél az ENQA akkreditáció

és az EQAR-tagfelvétel költségeinek biztosítását 2017 negyedik negyedévére.
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NCFMEA MAB akkreditáció – szakmai értékelési szempontok
A MAB 2011 óta rendelkezik az amerikai National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation NCFMEA – szervezet
akkreditációjával.
2017. év végén a MAB ezen akkreditációja
lejár. Egy újabb 6 évre szóló akkreditáció elnyeréséhez a négy orvosképző egyetem, a
MAB, az Oktatási Hivatal és az EMMI felsőoktatási titkársága 2017. június 26.-i határidőre
a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét
teljesítette.
Az adatszolgáltatást megelőzően a MAB a
négy egyetem illetékeseivel folytatott személyes egyeztetés keretében a konkrét adatszolgáltatási feladatok mellett a korábbi években
tervezett, de elmaradt feladatokat (értékelési
szempontok kidolgozása, magyar klinikai gyakorlóhelyek akkreditációja, éves adatszolgáltatás, 5 évenként helyszíni látogatás) is áttekintette.
A MAB az érintett intézményekkel közösen
arra a megállapításra jutott, hogy részben az
NCFMEA adatszolgáltatás alapját képező kér-

déssor, részben az ESG 2015 szempontrendszere alapján elengedhetetlenül szükséges a
magyar orvos képzőhelyek, a magyar és a külföldi klinikai gyakorlóhelyek akkreditációjához szükséges megfelelés-vizsgálat jól elkülönülő szempontrendszerét megalkotni.
A 76 oldalas dokumentum és az adatszolgáltatás során az NCFMEA rendelkezésére bocsátott további anyagok (kérdőív stb) a MAB dokumentumtárában elérhetőek.
2017/6/III/1. MAB határozat (2017.07.07.)
A Testület felkéri a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudomány Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, és a Semmelweis Egyetem rektorait,
és az Általános Orvosi Karok dékánjait, hogy a
National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) akkreditációs kérdéssorra és az ESG 2015 pontjaira is
figyelemmel közösen dolgozzák ki az orvos
képző helyek és a magyar, illetve külföldi klinikai gyakorlóhelyek értékelésnek speciális
(szakmai) szempontjait.

2017. szeptember
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INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDŐ KÉPZÉSEKRŐL HOZOTT HATÁROZATOK
Óbudai Egyetem működési engedélyének felülvizsgálata
– szakfelelősök megfelelőségének véleményezése
Az Óbudai Egyetem működési engedélyének
felülvizsgálati eljárásában az Oktatási Hivatal
FNYF/1366-10/2016. számú végzésében felkérte a MAB-ot, hogy azon szakfelelősök vonatkozásában, akiknek személyében a szak
nyilvántartásba vétele óta a folyó eljárás idő-

pontjáig változás következett be, azokat vizsgálja meg a szakindítás személyi feltételire
vonatkozó MAB kritériumok alapján. Az Óbudai Egyetem esetében az alábbi személyek és
szakok esetében folytattak le vizsgálatot az
illetékes szakbizottságok.

Alapképzési szakok
Szakfelelős/szak
Busics György (földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak)
Réger Mihály (gépészmérnöki alapképzési szak)
Kovács Tibor (had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak)
Mészárosné Bálint Ágnes (környezetmérnöki alapképzési szak)
Szeghegyi Ágnes (műszaki menedzser alapképzési szak)
Nagy István (mechatronikai mérnöki alapképzési szak)
Kovács Levente (mérnökinformatikus alapképzési szak)
Vadja István (villamosmérnöki alapképzési szak)
Tóth Péter (műszaki szakoktató alapképzési szak)
Fodor Mónika (kereskedelem és marketing alapképzési szak)

Döntés MAB határozat
T
2017/6/XII/1
T
2017/6/XII/2
T
2017/6/XII/3
T
2017/6/XII/4
T
2017/6/XII/5
NT
2017/6/XII/6
T
2017/6/XII/7
T
2017/6/XII/8
T
2017/6/XII/9
T
2017/6/XII/10

Mesterképzési szakok
Szakfelelős/szak
Kovács Tibor (biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szak)
Horváth Csaba (könnyűipari mérnöki mesterképzési szak)
Nagy István (mechatronikai mérnöki mesterképzési szak)
Vajda István (villamosmérnöki mesterképzési szak)
Tóth Péter (mérnök-tanári mesterképzési szak)
Takácsné dr. György Katalin (vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak)

Döntés MAB határozat
T
2017/6/XII/11
NT
2017/6/XII/12
NT
2017/6/XII/13
T
2017/6/XII/14
T
2017/6/XII/15
T
2017/6/XII/16

Intézményakkreditációk követő eljárásai
A Győri Hittudományi Főiskola intézmény- és programakkreditációs monitor vizsgálata lezárása
2017/4/VIII/1. MAB határozat (2017.04.21.)
A MAB a Győri Hittudományi Főiskola intézmény- és programakkreditációs monitor eljárása keretében a főiskola és annak hitéleti
szakjai tekintetében az intézmény által megküldött beszámoló alapján a főiskola és katolikus
teológus osztatlan mesterképzési szakjának,
katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési
szakjának (Győr, Szombathely), tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettséget adó képzésének (Győr, Szombathely)
akkreditációját megerősíti, s annak 2018. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén
– fenntartja az alábbi megjegyzésekkel.

Indoklás:
A Győri Hittudományi Főiskolát és annak hitéleti szakjait [katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak, katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (Győr, Szombathely),
tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő tanár szakképzettség (Győr, Szombathely)] a
MAB az intézményakkreditáció 3. körében a
2014/2/VII/5 számú határozatával – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31-ig akkreditálta,
2016 szeptemberében indítandó követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A monitor eljárás lefolytatásához a főiskola 2016. október
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14-én benyújtotta a MAB-hoz az akkreditáció
óta megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját.
A Győri Hittudományi Főiskolát és hitéleti
szakjait érintő intézmény- és programakkreditációs monitorvizsgálat eredményeként a MAB
megállapította, hogy az intézmény a MAB javaslatait túlnyomó többségében elfogadta, és
az azoknak megfelelő intézkedéseket megtette,
illetve folyamatosan erőfeszítéseket tesz a javaslatok megvalósítása érdekében.
A főiskola működése tekintetében a MAB újra
felhívja az intézmény figyelmét, hogy a kialakított minőségbiztosítási rendszert a gyengébb
pontjain folyamatosan fejlessze, a dokumentumokat rendszeresen frissítse, a rendszer mű-

2017. szeptember

ködtetését fokozatosan erősítse, és a minőségbiztosítási tevékenységeket dokumentálja.
Ugyanígy fontos feladat az oktatói terhelések
további csökkentése, a könyvtárak folyamatos
állományfejlesztése (főként a telephelyen), valamint a megújult honlap naprakészen tartása.
A katolikus teológus osztatlan mesterképzési
szak kapcsán továbbra is javasolt a képzés
utolsó két félévének újragondolása, még akkor
is, ha a nappali képzésben csak olyan hallgatók vesznek részt, akik a lelkipásztori szakirány
hallgatói. A tantervben a szigorlatokhoz nem
rendelhető kredit, amennyiben a hallgatók annak anyagából korábban már vizsgáztak, és
azért kreditet szereztek.

A Pápai Református Teológiai Akadémia programakkreditációs monitor vizsgálatának lezárása
2017/4/VIII/2. MAB határozat (2017.04.21.)
A MAB a Pápai Református Teológiai Akadémia intézményakkreditációhoz kapcsolódó
programakkreditációs monitor vizsgálata
eredményeképpen a főiskola két hitéleti szakjának (teológia mesterképzési szak, katekéta–
lelkipásztori munkatárs alapképzési szak) tekintetében az intézmény által megküldött beszámoló alapján a főiskola teológia osztatlan
mesterképzési szakjának (2017/4/VIII/2/1) és
katekéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési
szakjának (2017/4/VIII/2/1) akkreditációját
megerősíti, s annak 2019. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja az
alábbi megjegyzésekkel.
Indoklás:
A Pápai Református Hittudományi Akadémiát
és annak hitéleti szakjait (teológia osztatlan
mesterképzési szak, katekéta–lelkipásztori
munkatárs alapképzési szak) a MAB az intézményakkreditáció 3. körében a 2015/2/VIII/1
számú határozatával akkreditálta. Az akkreditáció – a feltételeknek való folyamatos megfe-

lelés esetén – 2019. december 31-ig hatályos
azzal, hogy a határozat a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2015. május 31ig történő benyújtása mellett, 2016 szeptemberében indítandó követő (monitor) vizsgálat lefolytatását írta elő a teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a katekéta–lelkipásztori
munkatárs alapképzési szak tekintetében. Az
intézmény rektora az intézkedési tervet 2015.
május 28-án kelt levelével küldte meg a MAB
részére, amelyet a MAB elnöke augusztus 7-én
fogadott el. A monitor eljárás lefolytatásához a
főiskola 2016. október 12-én benyújtotta a
MAB-hoz az akkreditáció óta megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját.
Az intézmény mindkét szak tekintetében számos
lépést tett az anomáliák kiigazítására. A legfőbb problémák (tantervi hibák, a teljes állású
oktatók elvártnál kisebb aránya) megszűntek,
bár ez részben a szabályozási környezet változásának is betudható. Ezzel együtt is elmondható, hogy az intézmény jelentősen lépett előre
a minőségfejlesztés terén.

KRE diakónia programakkreditációs monitor eljárásának lezárása
2017/6/VII/1/1/1. MAB határozat (2017.07.07.)
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem
intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem diakónia
alapképzési szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja, és a

hallgatói idegennyelv-ismeret fejlesztése, valamint az oktatók publikációs aktivitásának
fejlesztése terén további érdemi intézkedések
megtételét kéri az akkreditációs ciklusban.
2017/6/VII/1/1/2. MAB határozat (2017.07.07.)
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem
intézmény- és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem katekéta–

2017. szeptember
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lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szakjának akkreditációját
megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja, és
a hallgatói igennyelv-ismeret fejlesztése, valamint az oktatók publikációs aktivitásának fejlesztése terén további érdemi intézkedések
megtételét kéri az akkreditációs ciklusban.
2017/6/VII/1/1/3. MAB határozat (2017.07.07.)
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem
intézmény-és programakkreditációs monitor
eljárása keretében az intézmény által megkül-
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dött beszámoló alapján az egyetem kántor
alapképzési szakjának akkreditációját (Nagykőrös, Marosvásárhely képzési helyeken) megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló
hatályát – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – fenntartja azzal, hogy az intézménynek 2017. szeptember
30-ig meg kell küldenie a MAB részére a szak
– fenntartó által jóváhagyott – új KKK-ját,
valamint az elmúlt évben a székhelyen kívüli
oktatók bevonásával megtartott értekezletek
emlékeztetőit/jegyzőkönyveit.

OR-ZSE rabbihelyettes programakkreditációs monitor eljárásának lezárása
2017/6/VII/1/2/1. MAB határozat (2017.07.07.)
A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem
rabbihelyettes alapképzési szakjának akkreditációját megerősíti, s annak 2020. december 31-ig
szóló hatályát – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelés esetén – fenntartja
azzal, hogy az alábbi témakörökben beszámolót
kér az intézménytől 2017. október 15-éig:
1. a szabadon választható tantárgyak számára
fenntartandó kredittartomány tantervben
való korrekciója és a kötelezően választható
tárgyak megnevezése (a MAB útmutatója
szerint összeállított frissített tantervi tábla
benyújtásával);
2. a tantárgyfelelősök kötelezően és szabadon
választható tantárgyak általi kreditterhelésével kiegészített teljes kreditterhelési táblázat összeállítása (a MAB útmutatóban található oktatói táblázatminta alapján);
3. annak dokumentálása, hogy a tantárgyaik
oktatásában eddig részt nem vevő tantárgyfelelősök egyénenként és tantárgyanként
hogyan kapcsolódnak be ezentúl tantárgyaik oktatásába;
4. a szakmai gyakorlatok tematikájának, valamint az ezeken nyújtott hallgatói teljesítményértékelés egységes szempontrendszerének és eljárásrendjének bemutatása.
Javasolt továbbá a lemorzsolódás témakörének
újbóli áttekintése és érdemibb intézkedési terv
kidolgozása.

2017/6/VII/1/2/2. MAB határozat (2017.07.07.)
A MAB az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem intézmény- és programakkreditációs monitor eljárása keretében az intézmény által megküldött beszámoló alapján az egyetem zsidó
liturgika alapképzési szakjának akkreditációját
megerősíti, s annak 2020. december 31-ig szóló
hatályát – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – fenntartja azzal,
hogy az alábbi témakörökben beszámolót kér az
intézménytől 2017. október 15-éig:
1. a kötelezően választható tárgyak megnevezése (a MAB útmutatója szerint összeállított
frissített tantervi tábla benyújtásával);
2. a tantárgyfelelősök kötelezően és szabadon
választható tantárgyak általi kreditterhelésével kiegészített teljes kreditterhelési táblázat összeállítása (a MAB útmutatóban található oktatói táblázatminta alapján);
3. annak dokumentálása, hogy a tantárgyaik
oktatásában eddig részt nem vevő tantárgyfelelősök egyénenként és tantárgyanként hogyan kapcsolódnak be ezentúl tantárgyaik
oktatásába.
Javasolt továbbá újra átgondolni a szakmai
gyakorlat bevezetésének lehetőségét, valamint a
lemorzsolódás témakörének újbóli áttekintése és
érdemibb intézkedési terv kidolgozása.
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Tájékoztató intézményakkreditációs jelentésben megfogalmazott javaslatok nyomán tett
intézményi intézkedésről
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pápai Református Teológiai Akadémia MAB
2015/2/VIII/1 számú határozatával a Pápai Református Teológiai Akadémiát 2019. december
31-ig terjedő hatállyal akkreditálta. Az intézmény az akkreditációs jelentésben szereplő
javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről írásban az előírt határidőben tájékoztatta MAB-ot,
és a tájékoztatásban foglalt információk átte-

kintése után, a MAB megállapítja, hogy az intézményt akkreditáló határozatban foglalt javaslatok tárgyában az intézmény megtette azokat az intézkedéseket, amelyek a hiányosságok, hibák kijavítására irányulnak. Az intézmény elindult a dokumentált minőségbiztosítási rendszer fenntartásának útján.

Károli Gáspár Református Egyetem
A KRE Tanítóképző Főiskolai Kar intézményakkreditációs eljárásban megfogalmazott MAB

javaslatokra tett intézkedéseket is elfogadta a
Hittudományi Bizottság.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem akkreditációjával kapcsolatos tájékoztatás
Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű
Egyetem rektora július elején levélben fordult
a MAB elnökéhez. Az intézmény MAB akkreditációja 2017. december 31-én lejár, azonban
az intézmény rendelkezik egy másik ENQA
tag, Evaluationsagentur Baden-Württemberg –
evalag akkreditációjával 2019-ig. Kérése tárgyát a MAB nem tudja teljesíteni: a MAB más
akkreditációs szervezetek akkreditációs gyakorlatának magyar akkreditációs gyakorlatnak
való megfelelését ENQA tagszervezet esetében
nem vizsgálja tekintettel arra, hogy az ENQA
tagság garancia arra, hogy az akkreditáló szervezet akkreditációs gyakorlata az ESG vonatkozó sztenderdjeinek megfelel.
Az intézmény által a MAB-nak megküldött
dokumentumok alapján megállapítható, hogy
az evalag akkreditációs eljárásában vizsgálta

az intézmény ESG megfelelését (ESG 2005
alapján) és szakot is akkreditált.
A jelenleg folyó MAB intézményakkreditációs
eljárások most csak az intézmény ESG megfelelését vizsgálják.
Az ANNYE egy újabb MAB akkreditáció nélkül is, az evalag akkreditáció során megállapított ESG megfelelés alapján akkreditált intézmény, amely 2019. szeptember 30-ig érvényes
akkreditációval rendelkezik.
2017/6/IV/1. MAB határozat (2017.07.07.)
A Testület a tájékoztatás alapján hozzájárul,
hogy a MAB Titkársági Információs Rendszerben az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem státusza „akkreditált” legyen, és az
evalag jelentése és határozata felöltésre kerüljön a MAB akkreditáció lejártával – 2017. december 31. – egyidejűleg.

Felsőoktatási intézmények, szakok követő eljárásai
Egészségtudományi párhuzamos programakkreditáció során előírt monitor eljárások
A MAB 2015. december 11. testületi ülésén
zárta le az 52 képzést érintő, egészségtudományi képzési területen lefolytatott párhuzamos
programakkreditációt, a jelentést a 2015/9/VI.
főszámú határozattal fogadta el.
Az eljárás eredményeként 18 képzés esetében
döntött a testület arról, hogy az adott intézmény
az érintett szak vonatkozásában az akkreditációs

jelentésben foglaltakra reagáló intézkedési tervet
készítsen 2016. december 31-ig.
A testület ugyanezen eljárás eredményeként a
jelentésben megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésének ellenőrzésére 17 szak esetében
2017, 12 szak esetében 2018 szeptemberében
induló követő (monitor) eljárások lefolytatását
(összesen 29 szak esetében) írta elő.

2017. szeptember
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A testület 11 szak esetében úgy döntött, 2020ig ad akkreditációt megjegyzéssel a képzésekre, azzal a megkötéssel, hogy 2017. szeptember 30-ig az intézmények reagáljanak a megjegyzésben megfogalmazott (enyhe súlyú) minőségfejlesztési javaslatokra.
A párhuzamos programakkreditációk jelentős
Titkársági kapacitásokat kötöttek le, és szükséges volt annak felmérése, hogy a követő eljárásokra minden esetben szükség van–e, és ha
igen, milyen szempontok alapján.
Mint a gazdaságtudományi párhuzamos programakkreditáció esetében, úgy az egészségtudományi párhuzamos programakkreditáció
esetében is a szakbizottság a beérkezett intézkedési tervek alapján megvitatta a monitor eljárások szükségességét. Továbbá megvizsgálta
a monitor eljárás szempontrendszerét.
Az eljárások tekintetében 3 csoportra oszthatóak a vizsgált szakok.
1) Az egészségtudományi párhuzamos programakkreditáció során előírt valamennyi intézkedési terv beérkezett. Az intézkedési terveket a
látogató bizottság egy-egy tagja véleményezte,
majd az Orvostudományi Bizottság értékelte.
2) Az Orvostudományi Bizottság áttekintette az
egészségtudományi képzési terület párhuzamos
programakkreditációjának 2017. szeptember 30Int.
DE
DE
DE
DE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
ME
SE
SE
SE
SE
SE
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ig lefolytatandó monitor eljárásait is. A Debreceni Egyetem 4 és a Pécsi Tudományegyetem 7
szakjának 2017-ben esedékes monitorvizsgálata
a jelenleg folyó intézményakkreditációs eljárás
része lesz. A további 6 képzés (a Miskolci
Egyetemen 1, a Semmelweis Egyetemen 5
szak) monitor vizsgálata is lefolytatásra kerül.
3) Az Orvostudományi Bizottság javasolja,
hogy a MAB tekintsen el a 2017. december 31ig beküldendő, a megjegyzéssel támogatott,
2020-ig hatályos akkreditációk esetében a
megjegyzésekben szereplő minőségfejlesztési
javaslatokra reagáló intézményi tájékoztatók
bekérésétől (ahogyan korábban, a 2016. december 31-ig elkészítendő megjegyzésekre történő intézményi válaszadásoknál is tette), mert
ezen enyhe súlyú megjegyzések megválaszolása érdemi, kézzel fogható változást nem fog
eredményezni a képzés színvonalában.
A Testület alábbi képzések esetében támogatta,
hogy az intézmény az egészségtudományi képzési területen lefolytatott párhuzamos programakkreditációs eljárás követő eljárásában a
felsorolt szakok vonatkozásában a hiányosságokra reagáló intézkedéseket meghatározott
szempontok szerint mutassa be 2017. szeptember 30-ig.

Szak
ápolás és betegellátás (mentőtiszt szakirány) BSc
egészségügyi szervező BSc
ápolás MSc
egészségügyi szociális munka MSc
ápolás és betegellátás (dietetikus szakirány) MSc
ápolás és betegellátás (mentőtiszt szakirány) MSc
ápolás és betegellátás (szülésznő szakirány) MSc
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr szakirány) MSc
egészségügyi szervező MSc
ápolás MSc
egészségügyi szociális munka MSc
egészségügyi szervező MSc
ápolás és betegellátás (dietetikus szakirány) MSc
ápolás és betegellátás (szülésznő szakirány) MSc
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr szakirány) MSc
egészségügyi szervező MSc
ápolás MSc

MAB határozat
2017/6/VII/2/1/1
2017/6/VII/2/1/2
2017/6/VII/2/1/3
2017/6/VII/2/1/4
2017/6/VII/2/1/5
2017/6/VII/2/1/6
2017/6/VII/2/1/7
2017/6/VII/2/1/8
2017/6/VII/2/1/9
2017/6/VII/2/1/10
2017/6/VII/2/1/11
2017/6/VII/2/1/12
2017/6/VII/2/1/13
2017/6/VII/2/1/14
2017/6/VII/2/1/15
2017/6/VII/2/1/16
2017/6/VII/2/1/17
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Sporttudományi párhuzamos programakkreditáció során előírt monitor eljárások
A MAB 2014. december 12. testületi ülésén
zárta le az 25 képzést érintő, sporttudományi
képzési területen lefolytatott párhuzamos programakkreditációt, a jelentést a 2014/10/XII/2.
főszámú határozattal fogadta el.
Az eljárás eredményeként 3 képzés esetében
döntött a testület úgy, hogy a MAB jelentésben
megfogalmazott hiányosságok kiküszöbölésének ellenőrzésére 2017. szeptemberében induló
követő (monitor) eljárások indulnak:
NYE testnevelő-edző BSc (2017/6/VII/2/2/1)
SOE rekreációszervezés és egészségfejlesztés
BSc (2017/6/VII/2/2/2)
TE szakedző MSc (2017/6/VII/2/2/3)

A bizottság mindhárom monitor eljárás okait
áttekintette és elfogadott egy általános szempontrendszert: az érintett szakok esetében a
KKK- hoz kapcsolódó 2013/2014. évi MAB
megállapítások alapján tett intézményi intézkedések nyomkövetése a megváltozott jogszabályi környezet (új KKK-k megjelenése), az
átalakult szakszerkezet miatt nem releváns. A
személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában a
korábban tett MAB megállapításokra tett intézkedések bemutatása, nyomon követése nem
hagyható el.

Egészségtudományi terület párhuzamos programakkreditációban a megjegyzésekben szereplő minőségfejlesztési javaslatokra reagáló intézményi tájékoztatók bekérésének elhagyása
A Testület támogatta, hogy a MAB az alábbi
szakok esetében a hivatkozott határozatokban
meghatározott, 2017. december 31-ig beküldendő, a minőségfejlesztési javaslatokra reagáló intézményi tájékoztatók bekérésétől eltekintsen, (ahogyan korábban, a 2016. december
Int.

31-ig elkészítendő megjegyzésekre történő
intézményi válaszadásoknál is tette), mert az
enyhe súlyú megjegyzések megválaszolása
érdemi, kézzel fogható változást nem fog
eredményezni a képzés színvonalában.

Tárgy

ápolás és betegellátás BSc gyógytornász-fizioterapeuta
szakirány
egészségügyi gondozás és prevenció BSc népegészségDE
ügyi ellenőr szakirány
DE táplálkozástudomány MSc
PTE táplálkozástudományi MSc
PTE népegészségügyi MSc
PTE klinikai laboratóriumi kutató MSc
SE
táplálkozástudományi MSc
SE
egészségügyi menedzser MSc
DE

Elrendelő
MAB határozat

Határozatszám

2015/9/VI/3/1

2017/6/VII/2/3/1

2015//9/VI/6/1

2017/6/VII/2/3/2

2015/9/VI/6/11/1
2015/9/VI/11/2
2015/9/VI/12/2
2015/9/VI/15/1
2015/9/VI/11/3
2015/9/VI/14/1

2017/6/VII/2/3/3
2017/6/VII/2/3/4
2017/6/VII/2/3/5
2017/6/VII/2/3/6
2017/6/VII/2/3/7
2017/6/VII/2/3/8

Pécsi Tudományegyetem ápolás és betegellátás alapképzési szak 2015/9/VI/2/1. számú MAB határozattal elrendelt monitor eljárásának elhagyása
2017/6/VII/2/4. MAB határozat (2017.07.07.)
A Testület támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem ápolás és betegellátás alapképzési
szak (dietetikus szakirány) esetében a monitor

eljárás lefolytatásától eltekintsen, mivel e szak
vonatkozásában intézményi intézkedések bemutatásának területeit az újonnan elfogadott
szempontrendszer nem tartalmazza.
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DOKTORI ISKOLÁKRÓL ÉS EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOKRÓL HOZOTT
HATÁROZATOK
Doktori iskolák akkreditációja
D240, D241 ÁTE Állatorvostudományi Doktori Iskolák létesítése
A D240 ÁTE Aujeszky Aladár Elméleti Állatorvostudományok Doktori Iskola és a D241
ÁTE Marek József Klinikai Állatorvostudományok Doktori Iskola véleményezésének tárgyalását a Testület levette a napirendről. Az
elnök levélben fordul az egyetem rektorához
átgondolásra javasolva az Állatorvostudományi
Doktori Iskola két doktori iskolára történő
szétválasztását, mivel a tervezett két doktori

iskola képzési terve szinte teljesen azonos, illetve több törzstagjelölt tudományterülete nem
releváns a klinikai állatorvostudományok területével. A DI egy elméleti és egy klinikai
állatorvostudományt művelő doktori iskolára
történő kettéválasztása azzal a következménynyel is járhat, hogy az eddigi nagyon erős
állatorvostudományi doktori képzés minősége
csorbulhat.

Működő doktori iskolák értékelése
Határozatszám
2017/6/IX/27/2/1082
2017/6/IX/28/2/1089
2017/6/IX/29/2/1092
2017/6/IX/10/2/1090
2017/6/IX/11/2/1095
2017/6/IX/30/2/1093
2017/6/IX/43/2/1083
2017/6/IX/44/2/1121
2017/6/X/1/2/1122
2017/6/X/1/2/1127
2017/6/X/3/2/1123
2017/5/IX/3/2.
2017/5/IX/4/2.
2017/6/IX/1/2/1118
2017/6/IX/13/2/1102
2017/6/IX/21/2/1132
2017/6/IX/22/2/1076
2017/6/IX/23/2/1077
2017/6/IX/31/2/1097
2017/6/IX/32/2/1099
2017/6/IX/45/2/1084
2017/6/IX/46/2/1085
2017/6/IX/9/2/1126
2017/6/IX/6/2/1081
2017/6/IX/33/2/1101
2017/6/IX/4/2/1073
2017/6/IX/47/2/1086
2017/6/IX/48/2/1129
2017/6/IX/49/2/1096
2017/6/IX/5/2/1079
2017/6/X/4/2/1124

Intézmény
BCE
BCE
BCE
BME
BME
BME
BME
BME
BME
BME
BME
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
EHE
EKE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE

DI kód
130
131
214
141
143
149
134
135
136
138
142
42
54
53
181
43
44
197
48
177
57
59
31
213
17
13
23
24
175
16
26

Döntés
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva
akkreditálva

Érvényes
2019-12-31
2019-12-31
2021-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2019-12-31
2017-04-18
2017-04-18
2017-04-18
2019-12-31
2019-12-31
2020-07-31
2019-07-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-07-31
2019-12-31
2022-07-31
2019-12-31
2019-12-31
2019-12-31
2018-07-31
2019-12-31
2019-12-31
2017-04-18
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Határozatszám
Intézmény
DI kód
Döntés
Érvényes
2017/6/IX/34/2/1103
KE
126
akkreditálva
2018-07-31
2017/6/IX/35/2/1105
KEE
165
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/7/2/1087
KEE
167
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/14/2/1104
ME
39
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/36/2/1106
ME
34
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/15/2/1107
OE
212
akkreditálva
2022-07-31
2017/6/IX/16/2/1109
OE
215
akkreditálva
2022-07-31
2017/6/IX/50/2/1100
OE
200
akkreditálva
2018-07-31
2017/5/IX/5/2.
ORZSE
30
akkreditálva
2019-12-31
2017/5/IX/6/2.
PE
83
akkreditálva
2017-12-31
2017/6/IX/37/2/1108
PPKE
219
akkreditálva
2018-07-31
2017/6/IX/38/2/1131
PTE
90
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/39/2/1128
PTE
101
akkreditálva
2019-12-31
akkreditálva
2017/6/X/5/2/1125
PTE
103
2017-04-18
2017/6/IX/17/2/1133
SOE
238
akkreditálva
2017-07-31
2017/6/IX/2/2/1119
SOE
237
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/40/2/1115
SOE
239
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/18/2/1112
SzE
170
akkreditálva
2020-07-31
2017/6/IX/3/2/1091
SzE
230
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/19/2/1074
SZFE
122
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/41/2/1113
SzIE
202
akkreditálva
2018-07-31
2017/6/IX/25/2/1130
SzTE
110
akkreditálva
2017-12-31
2017/6/IX/26/2/1120
SzTE
111
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/42/2/1114
SzTE
115
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/51/2/1098
SzTE
119
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/8/2/1088
SzTE
107
akkreditálva
2019-12-31
2017/6/IX/12/2/1116
BCE
193
nem akkreditált
2017-07-07
2017/6/IX/24/2/1078
DE
198
nem akkreditált
2017-07-07

2017. szeptember
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Egyetemi tanári pályázatok
Támogatott egyetemi tanári pályázatok
MAB-kód
E3650
E3648
E3643
E3622
E3687
E3683
E3684
E3690
E3685
E3692
E3670
E3611
E3649
E3658
E3616
E3620
E3624
E3629
E3630
E3631
E3632
E3633
E3635
E3634
E3669
E3673
E3672
E3677
E3666
E3674
E3680
E3678
E3667
E3676
E3675
E3671
E3668
E3697
E3699
E3700
E3701
E3625
E3645
E3646
E3652
E3681
E3682

Intézmény
DE
DE
DE
EKE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
SE
BME
DE
ME
SZE
LFZE
METU
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
PTE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
BCE
BCE
BCE
BCE
BGE
DE
DE
DE
ELTE
ELTE

Pályázó neve
Kövics György János
Bálint Péter
Maticsák Sándor
Kalmár János
Balázs Judit
Károly Krisztina
Magyarics Tamás
Németh Dezső
Ruzsa Ferenc
Veres-Székely Anna
Perczel-Forintos Dóra
Mészáros István Attila
Hajdú András
Czél György
Tolnay Imre
Farkasné Dobszay Ágnes
Rozgonyi-Rössler Ádám
Komócsi András
Koppán Miklós
Mangel László
Reuter Gábor
Schwarcz Attila
Tamás Péter
Varga Csaba
Banczerowski Péter
Csala Miklós
Dank Magdolna
Gellér László Alajos
Igaz Péter
Kiss András
Lang György
Máthé Zoltán
Sárdy Miklós
Sótonyi Péter
Tamási Lilla
Torday Attila
Veres Gábor
Kenesei Zsófia
Lukács János
Wimmer Ágnes
Zsóka Ágnes
Sándorné Kriszt Éva
Bai Attila
Balogh Péter
Szűcs Edit
Arató Krisztina
Sonnevend Pál

Határozatszám
2017/4/VI/1/1
2017/4/VI/2/1
2017/4/VI/2/2
2017/4/VI/2/3
2017/4/VI/2/4
2017/4/VI/2/8
2017/4/VI/2/9
2017/4/VI/2/10
2017/4/VI/2/11
2017/4/VI/2/13
2017/4/VI/2/16
2017/4/VI/3/1
2017/4/VI/3/2
2017/4/VI/3/4
2017/4/VI/4/1
2017/4/VI/4/2
2017/4/VI/4/3
2017/4/VI/5/1
2017/4/VI/5/2
2017/4/VI/5/3
2017/4/VI/5/4
2017/4/VI/5/5
2017/4/VI/5/6
2017/4/VI/5/7
2017/4/VI/5/8
2017/4/VI/5/9
2017/4/VI/5/10
2017/4/VI/5/11
2017/4/VI/5/12
2017/4/VI/5/13
2017/4/VI/5/14
2017/4/VI/5/15
2017/4/VI/5/16
2017/4/VI/5/17
2017/4/VI/5/18
2017/4/VI/5/19
2017/4/VI/5/20
2017/4/VI/6/2
2017/4/VI/6/4
2017/4/VI/6/5
2017/4/VI/6/6
2017/4/VI/6/7
2017/4/VI/6/8
2017/4/VI/6/9
2017/4/VI/6/11
2017/4/VI/6/12
2017/4/VI/6/13
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E3659
E3665
E3627
E3628
E3636
E3626
E3655
E3654
E3693
E3694
E3695
E3609
E3686
E3704
E3705
E3706
E3710
E3663
E3709

Intézmény
ME
ME
PTE
PTE
PTE
SOE
DE
DE
ELTE
ELTE
ELTE
SZTE
ELTE
SZE
ELTE
DE
MKE
ME
PPKE

Pályázó neve
Csák Csilla Gabriella
Sáry Pál
Drinóczi Tímea
Kőhalmi László
Szécsi Gábor
Fábián Attila
Gáspár Attila
Molnár Attila
Herczeg Gábor
Juhász Gábor
Veres Gábor
Kiss Loránd
Takács Imre
Jakab Csaba
Szili László
Erdélyi Zoltán
É. Kiss Piroska
Földes István
Lautner Péter

2017. szeptember
Határozatszám
2017/4/VI/6/14
2017/4/VI/6/17
2017/4/VI/6/19
2017/4/VI/6/20
2017/4/VI/6/21
2017/4/VI/6/22
2017/4/VI/7/1
2017/4/VI/7/2
2017/4/VI/7/3
2017/4/VI/7/4
2017/4/VI/7/5
2017/4/VI/7/6
2017/5/VIII/1
2017/5/VIII/2
2017/5/VIII/3
2017/6/VIII/1
2017/6/VIII/3
2017/6/VIII/4
2017/6/VIII/7

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok
MAB-kód
E3688
E3696
E3689
E3691
E3702
E3657
E3651
E3661
E3621
E3703
E3698
E3647
E3660
E3664

Intézmény
ELTE
ELTE
ELTE
ELTE
KJF
KRE
DE
ME
SZE
ANNYE
BCE
DE
ME
ME

E3623

METU

E3656
E3712

SZE
KRE

E3708

PE

E3707

PE

Pályázó tudományága
neveléstudományok
irodalom- és kultúratudományok, neveléstudományok
neveléstudományok
neveléstudományok
nyelvtudományok
történelemtudományok
gépészeti tudományok
bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok
gépészeti tudományok
közgazdaságtudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
regionális tudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok, média-és kommunikációs tudományok
politikatudományok
irodalom- és kultúratudományok
biológiai tudományok, növénytermesztési és kertészeti
tudományok
növénytermesztési és kertészeti tudományok

Határozatszám
2017/4/VI/2/5
2017/4/VI/2/6
2017/4/VI/2/7
2017/4/VI/2/12
2017/4/VI/2/14
2017/4/VI/2/15
2017/4/VI/3/3
2017/4/VI/3/5
2017/4/VI/3/6
2017/4/VI/6/1
2017/4/VI/6/3
2017/4/VI/6/10
2017/4/VI/6/15
2017/4/VI/6/16
2017/4/VI/6/18
2017/4/VI/6/23
2017/6/VIII/2
2017/6/VIII/5
2017/6/VIII/6
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SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK
Alapszak indítás
Támogatott kérelmek
Kód
Benyújtó
Kérelem címe
Bs1419szhk SZIE
élelmiszermérnöki (székhelyen kívül: Beregszász)
mezőgazdasági mérnöki (helyitermék-előállítás specialiBs1422szhk SZIE
záció székhelyen kívül: Zenta)
mezőgazdasági mérnöki (vadgazdálkodás specializáció,
Bs1420szhk SZIE
székhelyen kívül: Beregszász - Ukrajna)
Nem támogatott kérelmek
Kód
Benyújtó
Kérelem címe
vidékfejlesztési mérnöki (agrárgazdasági, területfejleszBs1421szhk SZIE
tési specializációk, székhelyen kívüli képzés: Révkomárom) alapszak indítása

Határozatszám
2017/5/X/1
2017/5/X/3
(megjegyzéssel támogatva)

2017/6/XI/1
(megjegyzéssel támogatva:
2017-09-15)

Határozatszám
2017/5/X/2

Mesterszaklétesítés
Kód
Mk594

Támogatott kérelmek
Benyújtó
Kérelem címe
autonóm járműirányítási mérnök (közúti járművek speciBME
alizáció)

Határozatszám
2017/6/XI/2

Mesterszakindítás
Kód
Ms1714

Támogatott kérelmek
Kérelem címe

Benyújtó
ATF

teológia

(megjegyzéssel támogatva)

Mi1712szhk PPKE

mérnökinformatikus (angol nyelven; Kairó - Egyiptom)

Mi1713szhk PPKE

info-bionika mérnöki (angol nyelven, bionikus interfészek specializáció; Kairó - Egyiptom)

Kód
Mi1711
(Mk571)

Benyújtó
ME

Határozatszám
2017/6/XI/3

Nem támogatott kérelmek
Kérelem címe
angol nyelvoktató

2017/6/XI/5
(megjegyzéssel támogatva)

2017/6/XI/6
(megjegyzéssel támogatva:
2019-10-15)

Határozatszám
2017/6/XI/4

Felsőoktatási szakképzés indítás
Kód
Fs254

Támogatott kérelmek
Benyújtó
A kérelem címe
ELTE
programtervező informatikus fejlesztő szakirány felsőoktatási szakképzés indítása

Határozatszám
2017/5/X/4
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Tájékoztatás szakindítást megjegyzéssel támogató megjegyzéseire érkezett intézményi válaszról
MAB kód

Int.

Tárgy

Bs1403
Ms1678

KJF
ME

közösségszervezés alapszak
kulturális mediáció mesterszak

MsT1688

SZIE agrármérnöktanár

MoT1673a/b

DE

MoT1677
Bs1404
Bs1406
Bs1408
Bs1411
Bs1410
Bs1415

EKE
EKE
DE
NYE
ELTE
NYE
EKE

MoT1697

LFZE

MoT1703

EKE

Ms1618monit

METU televíziós műsorkészítő művész

Ms134szhk

OE

Bs275szakir3szhk DE

testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai)
fizikatanár (általános iskolai)
közösségszervezés
közösségszervezés
közösségszervezés
közösségszervezés
óvodapedagógus
óvodapedagógus
zeneművésztanár - népi harmonikaművész-tanár szakirány
magyartanár /középiskolai/

mérnökinformatikus
ápolás és betegellátás - ápoló szakirány

Elrendelő MAB határozat
/újabb tájékoztatás
2016/9/XII/5
2016/7/XV/10
2016/8/XII/14
2017. augusztus 31-ig újabb tájékoztatás (szakirodalom, oktatók)
2016/6/XIII/6-7. 2016/9/XII/4.
2016/7/XV/20
2016/9/XII/4
2016/9/XII/2
2016/9/XII/6
2016/9/XII/3
2016/9/XII/7
2017/1/X/1
2016/9/XII/20
2016/9/XII/19
MAB 2016/9/XI/1.
2017. október 15-ig újabb tájékoztatás (szakfelelős utánpótlás)
2016/7/XV/14
2017. október 15-ig tájékoztatás
(tanterv, oktatók, szakirodalom)
2017/3/X/1

A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai
Támogató határozatok
MAB kód
Bs1405

Benyújtó
SZTE

Tárgy
közösségszervezés

Határozat kelte Határozatszám
2017-04-21
FVB 16/2017

Nem támogató határozatok
MAB kód Benyújtó
Bs1397
KRE
Ms1699
AVKF
MsMi1691 OE
E3517
KE
E3525
NKE
I4002
SSTF
D236

PTE

I3317monit VHF

Tárgy
Határozat kelte Határozatszám
csecsemő- és kisgyermeknevelő
2017-04-12
FVB 14/2017
kántor
2017-04-12
FVB 15/2017
földmérő és térinformatikai mérnök
2017-04-21
FVB 17/2017
egyetemi tanári pályázó
2017-05-15
FVB 18/2017
egyetemi tanári pályázó
2017-05-26
FVB 19/2017
teológia
2017-06-08
FVB 20/2017
Matematika- és Számítástudományok
Doktori Iskola
2017-06-28
FVB 21/2017
katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár-nevelő
2017-07-14
FVB 22/2017

AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ

a MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG
hivatalos lapja

Szerkeszti: a MAB Titkársága
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefon: 344-0314
Fax: 344-0313
E-mail: titkarsag@mab.hu
INTERNET: http://www.mab.hu
Felelős kiadó: Csépe Valéria
Szerkesztő: Szabó Szilvia

© Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

Közzétéve: 2017. szeptember hónapban
(www.mab.hu)

