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SEMMELWEIS EGYETEM
AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I.

Akkreditációs minősítés
2015/8/V/2 sz. MAB HATÁROZAT

Semmelweis Egyetem

A (akkreditált)
az egyetem akkreditációja
– az intézményakkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2020. december 31-ig hatályos

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB
akkreditációs elvárásai alapján a Semmelweis Egyetemet a MAB egyetemként akkreditálja. A
jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg1:
o Az intézmény legalább három (ténylegesen 5) egyetemi karral rendelkezik.
o Az intézmény az Nftv. szerinti2 képzési szerkezetben folytat képzést,3 ezen belül legalább két
képzési területen4 (ténylegesen 3) jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen5
(ténylegesen 3) jogosult doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére. Emellett szakirányú
továbbképzésben is szervez oktatást.
o Rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges állandó kutatói, oktatói karral: az alaptevékenységének
ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, illetve
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja (1596 főből 1177 fő: 74%).
o A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók
legalább ötven százalékának van tudományos fokozata (1177 főből 803 fő: 68%).
o Tudományos diákköröket működtet.
o Az általa indított szakok egy részén képzéseit idegen nyelven folytatja.
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel (megfelelő
épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel,
szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő hozzáférésekkel,
laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint kollégiumi férőhelyekkel,
sport és kulturális létesítményekkel, diákétkezési lehetőségekkel) és pénzügyi eszközökkel.
o Az intézményi dokumentumok6 alapvetően kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási6 és –fejlesztési elvei, folyamatai – ennek keretei között a
vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott
észrevételekre is tekintettel – definiáltak, centralizált és decentralizált elemeket egyaránt integrálnak.

1

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte. Az Nftv. 2015. szeptember 1-vel módosított 9. § (3) bekezdése új kritériumokat határozott meg az egyetemi státuszra vonatkozóan, amelyeknek a működő egyetemek
2017. szeptember 1-re kell megfeleljenek.

Nftv. 6.§ (2) Legalább két képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, legalább négy szakon, a következő
választható képzési szerkezetben folytat képzést: alapképzés, vagy alap- és mesterképzés, vagy alap-, valamint mester- és
doktori képzés, vagy mester- és doktori képzés
3
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
4
A vonatkozó képzési területek: orvos- és egészségtudomány; társadalomtudomány; bölcsészettudomány
5
A vonatkozó tudományterületek: orvostudományok, társadalomtudományok, természettudományok.
6
Alapító okirat; küldetésnyilatkozat; organogram; intézményfejlesztési terv; kutatási-fejlesztési és innovációs stratégia; szervezeti és működési szabályzat; minőségbiztosítási szabályzat; az előző akkreditáció nyomán a FOI intézkedési terve és annak
végrehajtása
2

2

SE akkreditációs jelentés

II. Minőségértékelés
II.1. Az egyetem általános helyzetképe
Honnan hova tart az egyetem
A Semmelweis Egyetem a hazai felsőoktatás kiemelkedő tekintélyű intézménye, amelyet jól mutat a
hazai és nemzetközi rangsorokban elfoglalt helye, a folyamatosan növekvő magyar és külföldi hallgatói
jelentkezések száma, a jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatási eredményeket elért kutatócsoportok száma, a klinikai betegellátásban betöltött országos szerepe.
Az egyetem jelenlegi vezetése az elmúlt években nem csak a korábban elért eredmények fenntartására
törekedett, hanem jelentős változásokat hajtott végre a felső vezetői szerkezetben, az operatív irányításban és a gazdasági működtetésben, különösen a beszerzések, a pályázatkezelés és az innováció területén.
Miközben ezeknek a változásoknak az eredményei éppen értékelhetőek lettek, a közelmúltban új, duális
irányítási rendszer bevezetésére kellett sor kerüljön a kancellári rendszer megjelenésével.
A látogatáson tapasztaltak szerint, a kinevezett kancellár belépése, a kettős irányítás megjelenése a SE-en
nem zökkenőmentes. A rektor és a kancellár között észlelhető nem személyi okokra visszavezethető feszültség, amely a szervezeti és működési szabályzatban már részletesen rögzített feladatmegosztás mindennapi gyakorlatában, a döntési kompetenciák értelmezésében megjelenik. A kancellár belépésével az
irányítási és munkáltatói jogkörök széles köre a jogszabályok szerint hozzá került. Az oktatók, kutatók
munkáltatói jogköre a rektorhoz tartozik és ezen túlmenően a teljes gyógyítói területé is, a korábbi gyakorlatnak megfelelően decentralizálva. A könyvtár, nemzetközi kapcsolatok, tanárképzési szervezet,
innovációs igazgatóság kancellári hatáskör lett, ami a szakmai kompetenciákat figyelembe véve nem
indokolt. A munkáltatói jogkör merev értelmezése sem indokolhatja azt az új helyzetet, hogy az egyetem
hagyományos és elvárt véleményezési gyakorlata nem érvényesül a kancellári területhez tartozó vezetők
kiválasztása során. Jelentős vitákat váltott ki a költségvetés tárgyalása, elfogadásának menete, sarokszámainak – az egyetemi vezetés akadémiai oldalának véleménye szerint – merev érvényesítése, tekintet
nélkül az intézmény megítélésük szerint fontos prioritásaira. Erőteljesen megjelenik az a vélemény, hogy
miközben számos szakmailag és stratégiailag fontos területen költségvetési szempontokkal sem indokolható korlátozások érvényesülnek, a kancellári rendszer bevezetése váratlanul jelentős adminisztratív és
beruházási többletköltségekkel jár. A fennálló feszültségek oldásához a vezetésben résztvevők fokozott
kompromisszum készsége elengedhetetlen.
Az egyetem működésének egyik meghatározó része a magas színvonalú betegellátás szervezése, szoros
összhangban az orvosképzéssel és a klinikai kutatással. A betegellátás irányítása a Klinikai Központ keretében zajlik, aminek vezetését is a rektor látta el. Tekintettel e faladat komplexitására, továbbá a finanszírozási nehézségekre és a budapesti betegellátási rendszerben zajló jelentős változásokra, indokolt a
Klinikai Központ vezetőjének feladatait és napi szintű felelősségét a rektori teendőktől elválasztani. Örvendetes, hogy ez időközben meg is történt, arra kiválóan alkalmas személy felelős a Klinikai Központ
működéséért.
A Testnevelési és Sporttudományi Kar a közelmúltban levált az egyetemről, ennek minden adminisztratív
és logisztikai lépése lezárult. A Látogató Bizottság osztja az egyetem vezetésének azt a véleményét, hogy
e jelentős változás és profiltisztítás összességében kedvezően fog hatni az intézmény működésére és
megítélésére.
Az előző intézményakkreditációs határozat ajánlásait az egyetem folyamatosan figyelembe vette, számos
területen megoldás született, vagy folyamatban vannak a változtatások (együttműködések, közös képzések jogi helyzete, EKK önálló portfoliója, egységes térítési és juttatási szabályzat, ISO és OMWH rendszer kiterjesztése, magyar és külföldi hallgatók közös szocializálása). Más területeken még nem történt
előrelépés, elsősorban a pénzügyi források hiánya miatt (GYTK infrastruktúra, elhelyezés (kubatúra),
sport és rekreáció infrastrukturális hátterének javítása).
Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A dokumentumok kidolgozottak, elérhetőek. A szervezeti egységek részvétele a döntésekben a kari és az
egyetemi szintű testületek szintjén biztosított. A kancellári rendszer megjelenése módosította a döntési
kompetenciákat, elsősorban a rektor vonatkozásában, de a változások kiterjedtek olyan területekre is,
amelyhez a szakmai hozzáértés hagyományosan és ésszerűen az akadémiai oldalon van.
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Az EHÖK részvételét az egyetemi vezetésben kettősség jellemzi. Miközben az együttműködés a legtöbb
területen és kérdésben konstruktív, a hallgatói önkormányzat működése során néhány kérdésben konfliktus alakult ki, amely bírósági feljelentéshez és eljáráshoz vezetett. Az akadémiai világban szokatlan,
hogy a vitákat a hallgatói önkormányzat bíróság előtt kívánja eldönteni a konszenzusra törekvés helyett.
Mindez oda vezetett, hogy számos kísérlet ellenére sem sikerült az EHÖK szervezeti és működési szabályzatának aktualizált változatát a Szenátusban elfogadni.7 Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat instruktori rendszert működtet, melyben a hallgatókat önkéntes módon, nem pedig ösztöndíj formájában
motiválják a közéleti tevékenységre, ebben a formában ez költséghatékony és példamutató.
Speciális problémaként jelentkezik, de a hazai felsőoktatás egészére is érvényes kérdés, a külföldi hallgatók egyetemi testületekben való képviselete. Miközben a SE-n kari szinten, hasonlóan több más egyetem
gyakorlatához, megoldott, hogy a külföldi hallgatók és autonóm szervezeteik a tanácsokba közvetlenül
delegálnak tagot vagy tagokat, a SE EHÖK vezetése ezt nem fogadja el, ragaszkodik ahhoz, hogy a külföldi hallgatók (akik száma gyakran eléri vagy meghaladja a magyar hallgatókét) a magyar hallgatók
önkormányzati választási rendszerében válasszanak képviselőket az egyetemi testületekbe. A SE külföldi
hallgatói szervezetei ezt nem fogadják el, és velük az egyetem vezetése is egyetért. A Látogató Bizottság
véleménye szerint egyértelmű8 törvényi lehetőséget szükséges biztosítani a külföldi hallgatók autonóm
szervezetei számára, hogy megfelelő választási szabályok szerint közvetlenül delegálhassanak képviselőket az egyetem döntéshozó testületeibe.
Az egyetemi C-SWOT analízis
A SWOT analízis tömör, lényegre törő, teljes körűen és mélyre hatolóan tekintik át az egyetem helyzetét,
kritikusan elemzik működésük főbb elemeit, a külső és belső körülmények változásait, az azokhoz történt
alkalmazkodás módozatait. A külső korlátok és veszélyek vonatkozásában reálisan látják dominánsnak a
felsőoktatás és betegellátás állami finanszírozásának elégtelenségét. Saját erősségeiket (nemzetközi oktatási és kutatási tekintély, a Semmelweis „brand”) és az ebből is adódó lehetőségeiket megfogalmazzák.
Kevésbé jelentkezik a belső működési racionalizálás, a saját bevételek stratégiai célú felhasználásának
igénye.

II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A Semmelweis Egyetem jelenleg öt karán három képzési területen és három képzési szinten (alap-,
mester, doktori), valamint szakirányú szakképzésben, illetve továbbképzésben folytat oktatási tevékenységet. Öt alapképzési szakon (egy szakon idegen nyelven is), és 9 mester szintű szakon képez, ezen belül
három osztatlan mesterszakon (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész) a magyar mellett angol és német
nyelven is. Más intézménnyel együttműködésben (ELTE, BME) és közös képzésben is (PPKE, BME)
folytat képzést. Doktori, PhD képzés az intézményben korábban 8, (egy karának, a TSK-nak a kiválásával), jelenleg 7 doktori iskolában 3 tudományterületet, azon belül 6 tudományágat érintően folyik. Az
orvos- és egészségtudományi képzési területen lefolyt párhuzamos akkreditációs eljárásban a közelmúltban értékelésre és mostanra akkreditálásra kerültek a SE érintett szakjai, doktori iskolái pedig ugyanekkor a doktori képzés teljes körű felülvizsgálata kapcsán.
Az egyetem egészét tekintve az elmúlt évek során igen jelentős hallgatói létszámnövekedés következett
be (különösen a külföldi hallgatók létszámában), miközben a közel 150%-os növekedés nem járt együtt
az egyébként magasan kvalifikált oktatói kar (átlagosan 70% feletti minősítettség) létszámának emelkedésével. Fennáll a veszélye, hogy a fokozott oktatási terhelés a gyógyító és kutató munkától vonhat el
időt és energiát, azokat hátrányosan befolyásolhatja. Bár oktatási és képzési infrastruktúra tekintetében
történtek jelentős fejlesztések (Fogorvostudományi Kar, Elméleti orvostudományi Központ, Skill Labor)
A MAB HÖOK delegált tagjától kapott információ szerint időközben az ügy a SE EHÖK számára kedvező bírósági
döntéssel zárult.
8
A testület a felvetésben a jogszabály adta lehetőségek egyértelműségét tartja kihangsúlyozandónak, azaz hogy a külföldi
hallgatóknak az EHÖK választási eljárásokban a jelöltállításra, jelöltjük bejuttatására joguk és valódi lehetőségük feltétlenül biztosítva legyen. Ezen egyenlő esélyek gyakorlati megvalósulásához a SE fordítson nagyobb hangsúlyt a hallgatói
önkormányzati választások három nyelven történő meghirdetésére, az idegen nyelvű hallgatók megfelelő tájékoztatására.
A MAB HÖOK delegált tagjától kapott információ szerint erre vonatkozóan a megállapodás időközben megszületett az
egyetem vezetése és az EHÖK között.
7

4

SE akkreditációs jelentés
és rövidesen átadásra kerül a Korányi Klinikai Tömb is, összességében további hallgatói létszámnövelésre a különösen az orvosképzés iránti megnövekedett érdeklődés és igény ellenére sem látszik lehetőség.
Az egyetem vezetése további fejlesztések és az állami költségvetés által finanszírozott oktatói kapacitásnövelés nélkül nem lát lehetőséget a bővülésre.
Különösen nagy figyelmet igényel az orvosképzés gyakorlati, klinikai részének biztosítása, amit az is
nehezít, hogy a SE klinikáinak szerepe a főváros betegellátási rendszerének hosszú távú stratégiai terveiben nem látszik megnyugtatóan rendezve. Az új Korányi Klinikai Tömb megépülő új kapacitásai egy
része esetében (pl. traumatológia, sürgősségi ellátás) az ellátási terület és beteganyag nincs egyértelműen
meghatározva.
A rezidens és szakorvosképzés is a SE kiemelt feladatai közé tartozik. Ennek vizsgálata ugyan nem tárgya a felsőoktatási akkreditációs eljárásnak, a végzett hallgatókkal történt találkozás során ezek minőségbiztosítása kapcsán felvetődtek kritikai észrevételek, amelyekről az Általános Orvostudományi Kar
értékelésében kitérünk.
A végzettek munkaerő-piaci beválása, a visszacsatolások felhasználása az egyetem képzési stratégiájában.
A Semmelweis Egyetemen szerzett diplomák értéke kiemelkedően magas, ezt a hazai és nemzetközi
visszajelzések egyértelműen igazolják. A diplomás pályakövető rendszer az egyetemen működik, annak
eredményei eljutnak a döntéshozókhoz, azonban növelni szükséges az adatok tudatos felhasználását a
képzés és fejlesztési döntésekben mind kari, mind intézményi szinten.
2. Kutatás-fejlesztés
Az egyetem tudományos teljesítménye (publikációk, idézettség), nyertes kutatási pályázatokban (MTA
támogatott kutatócsoportok és Lendület csoportok, nemzetközi pályázatok) és az innovációs kutatások
fejlesztésében megnyilvánuló eredményessége az utóbbi években növekedett, köszönhetően többek között a kutatóegyetemi projektnek és az abból következő kutatóhálózati aktivitásnak. Tradicionálisan jó
alapokat adnak a tartós sikerességhez az egyetem elitképzési, tehetséggondozási és tudományos diákköri
programjai, amelyek keretében a kutatói utánpótláshoz szükséges motiváció megteremtődik.
A doktori képzés jól szervezett, az iskolák tevékenysége a karok határain átnyúlóan, integráltan, egységes minőségbiztosítási rendszerben jól hasznosítja az erőforrásokat, és nemzetközileg is magasan jegyzett PhD fokozatot ad. A klinikai szakmai pályafutás és követelmények indokolják a levelező PhD képzés jelentős arányát (~50%). A képzési programban megjelennek az innováció és transzlációs kutatás
elemei, emellett javasolt kutatás-etikai és pályázatok írására felkészítő kurzusokat is megjeleníteni. A
doktori iskolák adminisztrációs igényessége (honlapok adatainak ellenőrzése és frissítése) változó.
Az utóbbi évek teljesítménye alapján a Semmelweis Egyetemnek jó esélye van arra, hogy a nemzetközi
rangsorokban jelentősen előrelépjen a jelenlegi jó, de nem az európai élmezőnybe tartozást mutató helyezésekről. Ehhez olyan kutatási stratégiai döntések és hosszútávra szóló program szükségesek, amelyek
fókuszáltan növelni tudják a kiemelkedő teljesítményű kutatócsoportok számát, a körülöttük kialakuló
kritikus kutatói létszámot és a legújabb technológiákat is biztosító kutatási infrastruktúrát. Jelentős új
erőforrások bevonása nélkül ez nem valósítható meg. A következő években a hazai kutatás-finanszírozás
átalakulása miatt elérhetővé válhatnak új hazai és EU pályázati programok– tudatos felkészüléssel és
pályázással. Ugyanakkor az igen jelentős saját bevételek (külföldi hallgatók tandíja, klinikai gyógyszerkipróbálás bevétele) nagy mozgásteret biztosíthatnak ilyen program belső erőforrásból is történő sikeres,
hatékony megvalósításához.
3. Gazdálkodás
Az egyetem összességében likvid gazdálkodása mögött (2014. év végén 4 Mrd Ft maradvány) számos
finanszírozási probléma és ellentmondás rejlik. Az állami költségvetési támogatás növekvő hallgatói
létszám mellett is csökkent az elmúlt években. A betegellátásban a nem elégséges OEP finanszírozás
miatt folyamatosan hiányok mutatkoznak a klinikákon, eközben a rendelkezésre álló kapacitásai nincsenek teljes mértékben kihasználva (nincs rá kellő finanszírozás), így a klinikák működése összességében
alulfinanszírozott. A két nagy költségvetési terület bevételi fedezetének hiányából adódó finanszírozási
problémák megoldását, az egyetem egészének működtetési költségeit a devizatandíjas oktatási bevételek
(50%-os növekedés néhány év alatt) és az egyéb bevételek teszik lehetővé, úgy tűnik egyre nagyobb
mértékben. Ennek pedig az a veszélye, hogy az egyetem szakmai közösségének egyre csökkenhet a mo5
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tiváltsága a növekvő oktatási terhek vállalására, hiszen a jelentős többletmunka eredménye nem jelenik
meg stratégiailag fontos fejlesztésekhez biztosítható forrásokban, a kutatási potenciál és infrastruktúra
növelésében, amelyek nélkül az egyetemi rangsorokban nem lehet előre lépni. A jelenlegi helyzet megismeréséhez a Látogató Bizottság kérte, kapjon arról tájékoztatást, hogy jelenleg milyen kiadásokra fordítódik a több mint 8 Mrd Ft éves devizatandíjas bevétel; ezt az információt nem kaptuk meg sem a látogatás idejére, sem ezt kövezően.
Az OEP finanszírozás viszonylatában a SE szerepe a fővárosi betegellátásban nincs kellően tisztázva.
Pozitív fejlemény, hogy a közelmúltban az intézmény képviselője bekerült a főváros egyeztetési tárgyalásokat lefolytató testületébe, ami egyrészt fontos a hosszú távú klinikai gyógyító és oktató munka betegellátási hátterének biztosításához, másrészt a Korányi projekt új beruházás befejezése után az új klinikai
tömbben megjelenő kapacitások kihasználásához (trauma, sürgősségi). Miközben államérdek a külföldi
hallgatói képzés volumenének növelése, a klinikai gyakorlati képzés ellehetetlenülésének veszélye nem
csak korlátozza a növekedést, de a jelenleg képzési kapacitások fenntartását is veszélyezteti.
Az intézményi költségvetésben értelmezett a szolidaritás és az intézményi irányító szervezet működésére
bevezetett új elvonási logika. Újragondolást igényelhet az önköltség számítás metodikájának és a költségfelosztás elveinek meghatározása (pl. közvetett költségek felosztása, járóbeteg ellátás, külföldi hallgatók gyakorlatszervezése stb.). A kancellári rendszer bevezetésével a kötelezettségvállalói, ellenjegyzői,
munkairányítói kompetenciák megváltozásának hatásai még nem mérhetők. Pozitívum, hogy a folyóirat
rendelések szintje nem csökken. A decentralizált gazdálkodás (ÁOK intézeti, a többi szervezeti egységnek kari szintű) fenntartása indokolt az intézményben.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az intézmény működésének egyes területein ISO rendszeren alapuló, a szervezeti önértékelést integráló
rendszert működtet. A látogatás során vizsgálható volt a rendszer működése és megállapítható, hogy
definiáltak az alapelvei, s a dokumentumok alapvetően rendelkezésre állnak.
Az egyetem minőségirányítási rendszerében vannak centralizált és decentralizált megoldások egyaránt,
folyamatos kiterjesztésük zajlik. A folyamat-menedzsment differenciált fejlesztése több mint 140 egységet fog át. Jellemzői a standardizálás, horizontális kommunikáció, belső tudásmenedzselés. A minőségirányítási rendszer az egyetem teljes működésére kiterjed, körülbelül 50%-os az ISO minősítettség. Az
intézményen belüli folyamatok érvényességük és hatásuk tekintetében alapfolyamatokra és rendszerszintűekre tagolhatók. Az egyes gazdálkodó egységekben a működés nem egyenszilárdságú, a leghatékonyabb és hatásosabb a doktori iskolák minőségbiztosítása.
Nevesített alapfeladatok: minőségirányítási rendszer működtetés fejlesztés; minőségügyi képzések; auditok szervezése és lebonyolítása; önértékelés koordinálása; dokumentálás; a minőségügyi ülések megszervezése; koordináció; tanácsadás és tájékoztatás. Az alkalmazott metodikák közül kiemelhető az átfogó intézményi adatgyűjtés, az auditok rendszere, a képzési rendszer.
A stratégiai tervezés és vezetés folyamata szabályozott, az intézmény legfontosabb partnereinek bevonásával működik, dokumentumai nyilvánosak, intézményi ismertsége eltérő mértékű. A minőségbiztosítási
dokumentációk mind tartalmukban, mind formailag megfelelők. A karok között meglévő különbségek
standardizálás segítségével kezelendők.
Az intézmény SWOT analízisében foglaltak reálisak, konstruktívak.
A járó- és fekvőbeteg elégedettség mérés módszertana kidolgozott (ÁOK, FOK), alkalmazása kampányszerű.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az intézmény minőségirányítási rendszere – az ESG követelményeknek megfelelően – a képzési programok indítását, jóváhagyását, rendszeres átvizsgálását és figyelemmel kísérését felügyeli, ezek intézményi stratégiához kapcsolása igazolható. A képzési programokat indikátorok segítségével értékelik, minősítik. Jó gyakorlatnak tekinthető az idegen nyelvű képzéseknél az oktatói nyelvismeret elsajátítása ellenőrzésének kialakult és ellenőrzött módszertana.
A más intézményekkel történő együttműködésben (ELTE, BME) zajló képzések dokumentált minőségbiztosítása nem tűnt mindenben megoldottnak.
A korábban kialakított stratégiai mutatószámrendszert jelenleg nem alkalmazza az intézmény.
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3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza,
amely a követelmények megfogalmazásán túl a törvényi előírásokról is tájékoztatja a hallgatókat. A képzési és kimeneti követelményekben foglalt kompetenciák fejlesztésének módszertani kezelése a tantárgyak és a számonkérések rendszerén keresztül történik. A hazai felsőoktatásban elfogadottakkal összhangban zajlik a tanulási folyamat tudásátadási eredményének mérése és értékelése a tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően. A kurzusok teljesítésére vonatkozó tantárgyi követelmények nyilvánosságáról a látogatás során minden karon meggyőződhettünk, a számonkérés követelményei egyértelműen
meghatározottak. A szabályok nyilvánosak, a honlapon elérhetők.
Az intézmény figyelemmel kíséri, vizsgálja, elemzi a hallgatók tanulmányi eredményének alakulását. A
lemorzsolódás kezelésére, illetve a felzárkóztatásra a karok eltérő megoldásokat alkalmaznak, intézményi
szintű koordinált kezelése a két területnek nem, vagy csak részben azonosítható be.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az oktatók minőségének biztosítására az intézmény komoly erőfeszítéseket tett, karonként eltérő szintű
megoldások születtek. Az egyetemen közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók
száma a korábbinál alig 5%-kal több, viszont köztük a minősítettek száma 527-ről 803-ra, aránya ezzel
46,7%-ról 68%-ra nőtt 2009 – 2014 között.
Tudatosan foglalkoznak az oktatói utánpótlás tervezéssel is. Az egyéni teljesítmény mérése és értékelése
nem, vagy csak parciálisan valósul meg formalizált módon, s a hozzá kapcsolt ösztönzés is fejlesztendő.
Az oktatói óraterhelés nagysága (átlagosan 18 óra/hét) és az igényes kutatási tevékenység végzése nehéz
feladatot jelent néhány karon.
Az előadótermek számában és kapacitásában jelentkező korlátok esetenként párhuzamos óratartással,
még nagyobb oktatói terheléssel járnak, ez rontja a működési hatékonyságot. Az idegen nyelvű képzésekben az oktató-utánpótlás jelent problémát. Az intézmény stratégiai vezetésében preferált a három
nyelven történő orvosképzés, az intézmény ezt megfelelő módon kezeli.
Az oktatói munka hallgatói véleményezése nem teljes körűen zajlik, az eredmények felhasználásáról
dokumentumokat korlátozottan lehetett találni, általánosságban igaz, hogy az eredmények többnyire öszszesített formában sem csatolódnak vissza a Hallgatói Önkormányzathoz, ami bizonyára csökkenti a
kitöltési hajlandóságot.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az intézményi szintű tehetséggondozás három pillére a Korányi Frigyes Szakkollégium, a KerpelFronius Ödön Tehetséggondozó Program és a Tudományos Diákkörök (TDK). A visszajelzések e rendszerrel kapcsolatosan pozitívak, a hallgatók TDK konferenciákon és OTDK konferenciákon való eredményes szereplése egy komplex, jól működő tehetséggondozási rendszert tükröz. A szakkollégium a
különböző szakterületeken végzi a tehetségeket segítő munkáját, saját döntéshozó szerve és az egyetem
által biztosított külön kollégiuma van. Tudományos, kutatási eredményt bemutató rendezvénye (Korányi
Frigyes Tudományos Fórum), mint a TDK kiegészítője kerül megrendezésre évről-évre. Több éve működik a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program, fontos a szerepe a fiatal tehetségek gondozása
területén. A programot koordináló Tehetségpontot az egyetemi költségvetésből finanszírozzák. A karok
oktatási tevékenységének is szerves része a tehetséggondozás, melynek feltételei adottak. Intézményi
szinten megállapítható, hogy a hallgatói karriertámogatásra is figyelmet fordítanak.
Az idegen nyelvi oktatásukban a medicinában használatos latin mellett van lehetőség élő nyelv tanulására is, de ezt kevés magyar hallgató veszi igénybe, nem járnak idegen nyelvű kurzusokra, vagy szaknyelvi
kurzusokra ez irányú tudásuk fejlesztéséhez – talán egy karát (ETK) kivéve. Kiemelt probléma a külföldi
hallgatók magyar nyelv tanulása, amely elengedhetetlen a gyakorlatokon történő kommunikációhoz,
viszont, mivel ezt rövid ideig, képzésük elején tanulják, amikor alkalmazniuk kellene, saját elmondásuk
szerint már nem emlékeznek a tanultakra, és nehézkes a kommunikáció a páciensekkel. Megfontolandó
mind a magyar hallgatók idegennyelv-tanulásának, mind a külföldi hallgatók magyar nyelv tanulásának
áttekintése és folyamatos monitorozása.
Az intézményben a sportolási lehetőségek szerteágazóak, karonként változóak. Egyes karok hallgatóinak
– sportcsarnok híján – sporttelepeken van sportolási, egészségmegőrző és rekreációs tevékenység végzé-
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sére módja. A Hallgatói Önkormányzatok több ízben ajánlanak, városon belüli kedvezményes sportolási
és kulturális kikapcsolódási lehetőséget (pl.: kondicionáló termek jegyei stb.). A sportolási lehetőségek
bővítéséhez infrastrukturális fejlesztésre van szükség, és ennek financiális hátterét az egyetemnek meg
kell teremteni, fel kell zárkózni ebben is a fejlettebb országok egyetemeinek szolgáltatásaihoz.
A kollégiumi helyzet az alapvető igényeket és kívánalmakat éppen kielégíti, de az egyetem kollégiumainak állapota, felszereltsége igen eltérő, és ilyenek a kollégiumi díjak is. Az egyes karok hallgatóit azonos
módon kellene kezelni, hisz a kollégiumi normatíva hallgatónként egységes minden karon, így azok díjában jelentős eltérés nem indokolt. Fontos megemlíteni, hogy kevés külföldi hallgató veszi igénybe az
egyetem ezen irányú szolgáltatását. A bevétel és a hallgatói kihasználtság szempontjából további racionalizáció volna szükséges, melyet a kollégiumok infrastruktúrájának fejlesztésével és hasonló szintre
való hozásával lehetne elérni.
Kapcsolat a felhasználói szférával
Az orvos- és egészségtudományi képzésben végzettek munkaerő-piaci helyzete sajátos, elsősorban az
egészségügyi ellátórendszer jelenik meg, mint felhasználói szféra. A Semmelweis Egyetemen szerzett
diplomák elismertsége kiváló, pozitív megítélésű, az országos visszajelzések alapján e képzések gyakorlat-orientáltságának mértékét kívánnák növelni a munkáltatók – amint a hallgatók is!
A SE szakjain végzettek jelenlegi elhelyezkedési lehetőségei Magyarországon jók (lennének), ellentétben
anyagi és esetenként társadalmi elismertségükkel, aminek következtében előtérbe került a külföldi munkavállalás – ahol erre a lehetőség adott –, vagy a pályaelhagyás. Az emiatt kialakuló „hiányszakmák”,
szakorvosi és egészségügyi szakdolgozói szakemberhiány következtében folyamatos gond az utánpótlás
mind a munkaerőpiacon, mind az egyetemi oktatói területen.
A Semmelweis Egyetemen működő „Alumni” rendszer, un. öregdiák szervezet, lehetőséget ad rendszeres
kommunikációra a végzett hallgatókkal, és örvendetes, hogy kiterjed a végzett külföldi hallgatóira is, s ez
további, határon túli kapcsolatrendszerek kialakulását eredményezi, vélhetően a „Semmelweis-diploma”
ismertségét, piaci értékét is folyamatosan növeli.

3.6. Az egyetem belső információs rendszere
A látogatás során tapasztalható volt, hogy számos információhordozó alkalmazásával működik a belső
információs rendszer. A könyvtári szolgáltatások magas színvonalúak. Az időnként még mindig problémát okozó NEPTUN rendszer folyamatos fejlesztése zajlik. A differenciált tájékoztatás elérése érdekében az információk gyűjtésére, elemzésére használt megoldások (kérdőívek, interjúk, statisztikai elemzések stb.), s az ahhoz tartozó egyértelmű felelősségi szabályozások képezhetik a megfelelő színvonalú
tevékenységre a garanciákat. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a minőségirányítási rendszer részét képező kérdőíves felmérések (pl. DPR) eredményei a látogatás során megkérdezettek körében csak korlátozottan voltak ismertek.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
Az egyetem külső nyilatkozattétele szabályozott, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény/a karok a
munkaerőpiac résztvevőivel, azok véleményeit, igényeit megismerve fejleszti, alakítja saját lépéseit,
képzési lehetőségeiről strukturáltan tájékoztatja az érintett feleket. Megítélésünk szerint a nyilvánosság
bergeni sztenderdjét az intézmény kielégíti.

III. Javaslatok az intézmény további működésére
 Az egyetem törekedjen a már korábbi akkreditációs eljárás során megfogalmazott, de még meg nem
valósult ajánlások teljesítésére, mint:
- a GYTK infrastruktúrája és kubatúrája bővítése,
- nyelvoktatás egységesítése,
- a sport- és rekreációs lehetőségek növelése,
- az ISO minősítési rendszer fejlesztésének és kiterjesztésének folytatása.
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 Szükségesnek látszik az optimális és hatékony intézményi irányításhoz a kancellári rendszer bevezetése kapcsán kialakult feszültségek megszüntetése, a kancellári kompetenciákhoz szakmailag
nem tartozó területek rektori hatáskörbe és irányítás alá helyezése.
 Az EHÖK szervezeti és működési szabályzata kapcsán kialakult viták lezárásával alakuljon ki
a jelenleginél konstruktívabb együttműködés az egyetem vezetése és a hallgatói önkormányzat között.
 Elkerülhetetlennek látszik az oktatói létszám növelése, illetve belső szerkezeti, szervezési és az oktatási anyagokat érintő döntésekkel a meglévő oktatói bázis tevékenységének optimalizálása a
karok szintjén és karokon átívelő kezdeményezésekkel. Ehhez szorosan kapcsolódik az oktatói
teljesítmények fokozottabb figyelembe vétele az egyéni teljesítmény értékelések és kinevezések
során, valamint a teljesítménymérési és –értékelési rendszerük továbbfejlesztése és intézményi szinten egységes gyakorlat kialakítása és működtetése.
 Fejlesztendő a hallgatói vélemények megismertetésének gyakorlata, az OMHV felmérések kiterjesztése, valamint a kapott eredmények értékelési módszertana és a visszacsatolás módja.
 Javasoljuk az intézményi szintű lemorzsolódás kezelési modell kidolgozását és bevezetését mind
szervezeti egység (kar), mind tantárgy, mind pedig hallgató fókusszal.
 Nagyobb figyelmet igényel a más intézményekkel együttműködésben közösen megvalósított képzések minőségbiztosítása.
 Hangsúlyosan törekedjen az egyetem a fővárosi és országos betegellátásban vállalt feladatai
megnyugtató definiálására és azok finanszírozásának biztosítására.
 Szükségesnek látszik a járó- és fekvőbeteg elégedettség mérés módszertanának rendszeres alkalmazása, eredményeinek hasznosítása a követelmények, elvárások minőségi teljesíthetőségének támogatására.
 Gazdálkodásában a devizatandíjas bevételek felhasználását kezelje az egyetem olyan módon,
hogy abból stratégiai alapot képez, amely lehetővé teszi jelentős fejlesztések megvalósítását, nagyobb kutatási programok, kiemelkedő ígéretes kutatócsoportok indító vagy társ finanszírozását.
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A (akkreditált)

Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát a MAB karként akkreditálja. A jogszabályoknak9 és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen10 (ténylegesen 1), tudományterületen11 (ténylegesen 3), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés12, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 747 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(ténylegesen 747 főből 553 fő: 74%). A tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres
kutató tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra (553 fő) jutó
teljes idejű nappali képzésben részt vevő (aktív) hallgatók száma (≈4400 fő) nem haladja meg a 35
főt: összesen 7.9 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és –fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette, a karokra vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül
kerülése okán e feltételeket az akkreditációs minősítés megállapításánál (A, akkreditált) figyelmen kívül hagyta.
9
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11
12

A vonatkozó képzési terület: orvos- és egészségtudomány
A vonatkozó tudományterületek: orvostudományok, természettudomány
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara az intézmény működésének tradicionálisan a
domináns meghatározója. A három nyelven, nagy nemzetközi elismertséggel folyó orvosképzés, a fogorvos és gyógyszerész képzésben is betöltött jelentős szerep, valamint a SE ETK-n folyó egészségtudományi alap- és mesterképzések orvosi-klinikai hátterét adó, szintén jelentős szerepvállalásuk, emellett a
széles körben elismert klinikai tevékenység, a kutatási potenciál és eredményesség az ország egyik legnagyobb súlyú és tekintélyű karává teszik. Az elmúlt időszak értékelései mindezt továbbra is visszaigazolják.
Az előző intézményakkreditációs határozat ajánlásai alapján jelentős előrelépések történtek, különösen a
Skill Centrum és a decentralizált skill fejlesztések integrálásával az orvosképzési kurrikulumba, illetve az
ISO minőségbiztosítási rendszer szervezeti egységek szintjén történő bevezetésének elindításával.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, stratégiája
Racionális felépített és jól működő vezetési szerkezet és bizottsági rendszer biztosítja a kar működését. A
dokumentumok megfelelően kidolgozottak és aktualizáltak. A kari HÖK-kel konstruktív a kapcsolat, a
külföldi, devizatandíjas hallgatók képviselete a testületekben megoldott.
Hosszabb ideje napirenden van az ÁOK elméleti, pre-klinikai és klinikai képzésében ugyanazon, vagy
igen hasonló tematikával párhuzamosan és redundánsan működő szervezeti egységeinek összevonása,
integrálása. Ez a racionális irányába mutató folyamat ugyan elkezdődött, de úgy tűnik továbbra is viták
és ellentmondások kísérik, aminek hátterében gyakran inkább személyes érdekek és nem ésszerű érvek
jelennek meg. A Látogató Bizottság véleménye szerint az integrációk teljes körű (néhány speciális klinikai területtő eltekintve) végig vitele a kar alapvető stratégiai érdeke. Egyrészt a jelentősen megnövekedett oktatási feladatokat tartósan és egységesen magas színvonalon, egy-egy területen nem eltérő minőségben, csak akkor tudják ellátni, ha növelik a szervezeti hatékonyságot, továbbá egy-egy képzési részterület (pl. anatómia, biokémia, élettan, patológia, klinikai tárgyak) kurrikuluma gondozásának felelősségét
a párhuzamosságok és az eltérő követelmények felszámolására egy-egy vezető oktatóra bízza. Másrészt a
kutatási és klinikai infrastruktúra, továbbá a humán erőforrások biztosítása olyan kritikus tömeget és
létszámot igényelnek, amiket tartósan nem lehet széttagolt körülmények között megfelelő színvonalon
biztosítani. Az utóbbi évek építkezései és fejlesztései (pl. Elméleti Orvostudományi Központ, Korányi
projekt) által kínálkozó lehetőségek is az integráció mellett szólnak. Megjegyzendő. hogy a világ vezető
orvos-képző és klinikai intézményeiben általános trend az utóbbi évtizedben az integrált szervezetek
létrehozása, igen gyakran túllépve a hagyományos diszciplináris és intézeti kereteken is.
Példa értékű a Semmelweis Egyetem ÁOK és a hamburgi Asklepios Medical School gyümölcsöző
együttműködése a német nyelvű képzésben a gyakorlati klinikai képzésrész megszervezésében.
A kari C-SWOT analízis
C-SWOT analízisük alapos, minden szempontra kiterjedő és kellően önkritikus a gyengeségek és a veszélyek megfogalmazásában is.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A SE ÁOK az orvos- és egészségtudomány képzési területen, 2 képzési szinten (mester, valamint doktori és szakirányú szakképzésben) lát el oktatási tevékenységet: általános orvos osztatlan mesterszintű
képzést folytat magyar, angol és német nyelven. Posztgraduális képzésként az egyetem 7 doktori iskolájában doktori (PhD) képzést folytat, valamint számos szakorvosi képzés folytatására is akkreditált.
A hazai orvosképzések párhuzamos akkreditációja a közelmúltban lezajlott, annak a SE ÁOK-ra vonatkozó részletes értékelését és ajánlásait a Látogató Bizottság is megismerte, azokkal egyetért - külön is
hangsúlyozva a gyakorlati klinikai képzés problémái megoldásának sürgősségét. Ebben is segíthet a főváros kórházaival kialakítandó bővülő együttműködés, oktató kórházakban megfelelő minőségbiztosítás
mellett oktató osztályok akkreditálása és kellőképpen előkészített blokkgyakorlat rendszer bevezetése.
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Kiemelendő a hagyományosan erős és széleskörű TDK munkára alapozott tehetséggondozás szervezettsége, támogatottsága és eredményessége.
Végzettek elhelyezkedése
A diplomás pályakövetés (DPR) a Semmelweis Egyetemen 2010 óta működik. A felmérések alapján
leszűrt, önértékelésükben tett megállapítás megalapozott, nevezetesen hogy a SE ÁOK magas színvonalú
oktató munkát végez, a végzettek jó hazai és nemzetközi munkaerő-piaci pozícióban vannak, gyorsan
találnak munkát, döntő részük az egészségügyi ellátásban dolgozik.
A SE ÁOK-n korábban végzettekkel történt találkozáson a megjelent szakorvosjelöltek számos kritikát
fogalmaztak meg a rezidens és szakorvosképzés itt megtapasztalt rendszeréről: kevésnek tartják a szakmai fejlődési lehetőségeiket, véleményük szerint általános a tartalmi helyett formai teljesítmény-igazolás,
a jelenléti ívek és munkanaplók felszínes adminisztrálása, a mentori tevékenység pedig – a ritka kivételektől eltekintve – nem valósul meg az elvárható szinten.
2. Kutatás-fejlesztés
A kar tudományos pályázati sikeressége, publikációkban és azok idézettségében megnyilvánuló eredményessége, igen széles nemzetközi kapcsolatrendszere a hazai intézményekkel összehasonlítva kiemelkedő, döntő szerepe van a SE hazai és nemzetközi rangsorokban elért helyezésében. Az utóbbi azonban
jelentősen jobb lehetne, ha a kutatási források a meglévő kutatócsoportok kutatási potenciáljával arányban lennének. A források növelésének a lehetőségét az igen jelentős külföldi hallgatói bevétel egy részének új kutatási programokba és a kutatócsoportok támogatásába történő invesztálása jelentheti, figyelembe véve a hazai és nemzetközi kutatási trendeket és kezdeményezéseket, az együttműködések új lehetőségeit.
A kutatásértékelési rendszerük túlzottan impakt faktor centrikus, javasolt a San Francisco Declaration
on Research Assessment ajánlásainak fokozottabb figyelembe vétele. A nemzetközi láthatóság növelésének jó eszköze a kari vezetés által szorgalmazott CORDIS regisztráció teljessé tétele.
3. Gazdálkodás
A kar gazdálkodási, erőforrás felhasználási lehetőségeit az utóbbi évek költségvetési számai jól mutatják:
jelentősen csökkent az állami támogatás (több mint 2 Mrd Ft-tal), a devizatandíjas képzés bevétele jelentősen nőtt, csaknem 2 Mrd Ft-tal. Az utóbbi szolgál nyilvánvalóan arra, hogy pótolja az állam egyre
csökkenő finanszírozási támogatását az orvosképzésre és intézmény fenntartására. Ez azt is jelenti, hogy
a kari lehetőségek a saját erőből megvalósított fejlesztésekre, kutatástámogatásra folyamatosan szűkülnek, csökken a versenyképessége, ami egyben az az egyetem egészére is fékező erővel hat. Ezt a negatív
tendenciát csak részben ellensúlyozza a kar egyébként sikeres pályázati aktivitása, amit ugyanakkor korlátoz, hogy az EU strukturális alapokból megvalósuló projekt lehetőségekhez a központi régió intézményei csak igen korlátozott mértékben jutnak hozzá.
A karon belül a gazdálkodás decentralizáltsága, beleértve a klinikai ellátást is, előnyös megoldás, hiszen
a felhasználók racionális döntéseire épül. Ugyanakkor a kari vezetés nehezen tudja érvényesíteni az éves
költségvetésekben devizatandíjas és egyéb bevételekből (amelynek intézményi szintű felhasználása
egyébként nem teljesen transzparens) olyan stratégiai források autonóm döntésekkel megalapozott allokációját, amelyek növelnék kutatási és pályázati eredményességét.
A kar több vezető oktatója és szervezeti egysége jelezte, hogy a kancellári rendszer elindulásával az ügyintézés merevebb lett, a túlzott centralizáció akadályozza a hatékony működést, a kancellári döntések egy
része csökkenti a versenyképességet.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kar minőségbiztosítási és minőségirányítási tevékenysége összhangban van az intézményi minőségpolitikával. Az ISO 9901-2008 szerinti tanúsítás nem terjed ki valamennyi szervezeti egységre. A kar képzési tevékenysége minőségbiztosítását, a kapcsolódó szabályozási, koordinációs, ellenőrzési feladatokat
az ÁOK intézeteiben, klinikáin kijelölt felelősök, megbízottak, auditorok végzik a kari Minőségbiztosítási Bizottság irányításával megfelelő szervezeti keretet adva a feladatok ellátásához.
A nemzetközi pályázatokhoz a kar két nemzetközi tanúsítványt szerzett az elmúlt időszakban.
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3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A kar hagyományos főtevékenységeként folyó általános orvos képzés programjának felülvizsgálata,
fejlesztése az egyetemi szabályzatoknak megfelelően, magas színvonalon történik. Szűk keresztmetszetet
jelent a személyi és infrastrukturális kapacitások szűkülése a növekvő hallgatói létszámokhoz és a három
nyelven folyó oktatáshoz viszonyítva. Problémát generálnak továbbá a kari szervezeti redundanciákból
származó, néhány tárgy oktatásában megjelenő tartalmi különbségek, melyek kiküszöbölendők. A klinikai gyakorlati képzés szervezése és megvalósítása mind a színvonal, mind pedig a hatékonyság tekintetében fejlesztendő. A szabadon választható tárgyak magas száma rontja a képzés hatékonyságát, annak
felülvizsgálata indokolt.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza,
amely a követelmények megfogalmazásán túl a törvényi előírásokról is tájékoztatja a hallgatókat. A szabályzatok nyilvánosak, a honlapon elérhetők.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az ÁOK-n, bizonyára jó humánpolitikai stratégiájuk érvényesülése folytán is, a teljes munkaidőben foglalkoztatott (AT) oktatók száma 2009 – 2014 között kb. 100 fővel nőtt, köztük a minősítettek aránya
56%-ról mostanra 74%-ra nőtt.
Az oktatói munka hallgatói véleményezése a karon félévente rendszeresen történik az intézményi szabályozás által biztosított mozgástérben. Az értékelés EvaSys rendszerben zajlik, s a szervezeti egységekre
lebontott profilgörbék szolgálnak alapul az esetleges változtatások megfogalmazásához. A hallgatói viszszajelzések alapján az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) eredményeit bár a hallgatók nem
ismerik meg a karon, ugyanakkor annak konzekvens következményei vannak az oktatókra-oktatásra,
ezáltal az oktatás minőségére egyaránt. Az értékelés a Kari Tanács elé kerül, amely azt megtárgyalja. Az
oktatók személyes értékelése alapján a legjobb oktató pénzdíjban részesül.
Átoktatási elszámolás létezik, a karok/intézetek közötti együttműködések alapján. Áttekintve az intézeti
óraterheléseket, megállapítható, hogy jelentősek az eltérések a félévek és az oktatókra vonatkoztatott
adatok esetében egyaránt. Az oktatói motivációs rendszer erős finanszírozási korlátok között működik,
továbbfejlesztendő. A külföldi hallgatókkal kapcsolatos elégedettségmérés, értékelés fejlesztendő, hogy
integráns részét képezze a későbbiekben az OMHV részrendszernek.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A Semmelweis Egyetemen ennél a karnál a legmagasabb a külföldi hallgatói létszám, a kapcsolódó problémák is itt a legjelentősebb, mint pl. a magyar nyelv szervezett oktatásában a képzési idő jelzett rövidsége (a német képzésben két félév; angolban három) és „időzítése” a képzésben, valamint a kollégiumi
férőhelyek hiánya. Problémás a külföldi hallgatói szervezetek bevonása a minden hallgatót, így őket is,
érintő döntéshozásba, erről az egyetemi vezetésnek, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak
(EHÖK) eltérő álláspontja van.
Mind a magyar, mind a külföldi hallgatók elégedettek az elektronikus tananyagokkal, azok színvonalával
és elérhetőségével, a szakirodalmi ellátottságot (nyomtatott, ill. online) jónak, sőt kiválónak értékelték
(≈60 dokumentum/hallgató). A hallgatók dokumentumokhoz történő hozzáférése Neptun kód segítségével biztosított. Egyöntetű hallgatói vélemény, hogy a klinikai gyakorlati képzés igényessége és körülményei javítandók, fejlesztendők. A NEPTUN rendszer túlterheltsége komoly probléma pl. a regisztrációs
eljárások kapcsán is.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari információs rendszer működését illetően megállapítható, hogy a szabályokban foglalt nyilvánossági, elérhetőségi követelmények csaknem teljes körűen teljesülnek. Az DPR vizsgálatok rendszeresen
megtörténnek, módszertana kialakított. A 15-20%-os kitöltési hajlandóság paradox módon itt „jónak
mondható”. A három éves rendszerességgel elvégzett vizsgálatok eredményeiből a 2013-as értékelésben
csak a 2010-es adatok szerepeltek, és sajnálatos módon a helyszíni látogatás során sem volt módja a látogatóknak megtekinteni a későbbi eredményeket.
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3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar eleget tesz a tájékoztatási követelményeknek, a közvélemény tájékoztatása az intézményi szabályozások figyelembevételével történik. Kiemelésre érdemesek a beiskolázáshoz, a tehetséggondozáshoz
kapcsolódó elemek.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok








A redundáns intézeti és klinikai oktatási rendszer átalakítása, a párhuzamos intézetek, szervezeti egységek összevonása és integrált működésük racionalizálása.
A klinikai gyakorlati képzés szervezettségének, igényességének és monitorozásának erősítése.
A jelentős külföldi hallgatói tandíj bevételből kutatási stratégiai alap képzése a kiemelkedő kutatócsoportok, a közös használatú nagy műszerek beszerzésének, új kutatási programok indításának támogatására.
A San Francisco Declaration on Research Assessment ajánlásainak hangsúlyos figyelembe vétele a kutatók, oktatók és kutatócsoportok eredményességének értékelése során.
A rezidens és szakorvos képzés igényes minőségbiztosítási rendszerének felülvizsgálata és optimalizálása.
A kar valamennyi tevékenységének minőségbiztosítására és a szervezeti egységekre teljes körűen terjessze ki az ISO szabvány szerinti tanúsítási eljárást. A diagnosztikai laboratóriumok,
biobank hálózatok ISO 15189 orvosi laboratórium minőségére vonatkozó, külön követelményeket meghatározó szabvány bevezetése is javasolt.
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FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A (akkreditált)

Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karát a MAB karként akkreditálja. A
jogszabályoknak13 és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen14 (ténylegesen 1), tudományterületen15 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés16, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 45 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(ténylegesen 45 főből 28 fő: 62%). A tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra (28 fő) jutó
teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók (862 fő) száma nem haladja meg a 35 főt:
összesen 30,8 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és –fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, általánosságban megfelelőek.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette, a karokra vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül
kerülése okán e feltételeket az akkreditációs minősítés megállapításánál (A, akkreditált) figyelmen kívül hagyta.
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara hat évtizedes szakmai tapasztalataival, átlagon felüli
infrastrukturális adottságaival, szervezettségével, szakmai tekintélyével meghatározó szerepet játszik a
magyar fogorvosképzésben és fogorvoslásban. A 2007-ben megvalósult Fogorvosi Oktatási Centrum
különösen nagy lökést adott szakmai fejlődésüknek. Az ÁOK-val az elméleti és klinikai képzésben kialakított kapcsolat optimális erőforrás kihasználást biztosít. A PhD képzés és a tudományos munka egyetemi szintű koordinációja jelentősen segíti a kar tudományos tevékenységét. Az elmúlt időszak döntései,
beleértve a Központi Stomatológiai Intézet integrálását, biztosítják a kar további fejlődését.
Az előző intézményakkreditációs határozatban megfogalmazott ajánlások nyomán az elmúlt időszakban
gyakorlatilag valamennyi érintett területen előrelépés történt. Egységes minőségbiztosítási rendszer került bevezetésre, javult az oktató-hallgató arány, nőtt az oktatói utánpótlás bázisa, bővült az oktatási tevékenység során felhasznált anyagok választéka, optimalizálták a testnevelési órák időpontját, kapcsolódtak az MTMT publikációs adatbázishoz, nőtt a habilitált oktatók száma, jelentősen bővültek a nemzetközi szakmai együttműködések, új lehetőségeket találtak a finanszírozási források növelésére.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, stratégiája
A kari dokumentumok teljesek és jól kidolgozottak. A döntések a szervezeti egységek részvételét biztosító, transzparens rendszerben, nagyfokú konszenzussal születnek. A kari HÖK-kel az együttműködés
optimális.
A kari szintű együttműködések (döntően az ÁOK-val) kiemelt fontossága hangsúlyozottan megjelenik.
A kari C-SWOT analízis
A kari SWOT analízis reális, kellően önkritikus, kihangsúlyozza a fejlődést befolyásoló legfontosabb
kérdéseket, így a kiváló infrastrukturális adottságok mellett meglévő kihasználatlan kapacitások feltöltését, az elöregedő oktatói gárda pótlásának sürgősségét, a PPP fizetési terhek hatását, a csökkenő állami
finanszírozás hatását, a központilag támogatott széles körű posztgraduális szakorvosképzés megszűnésének következményeit.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A SE FOK az orvos- és egészségtudomány képzési területen, 2 képzési szinten (mester, valamint doktori, és szakirányú szakképzésben) lát el oktatási tevékenységet: fogorvos osztatlan mesterszakon graduális
képzést folytat magyar, angol és német nyelven, valamint végez posztgraduális képzéseket; az egyetem
több doktori iskolájában doktori (PhD) képzést, és szak-fogorvosi képzés folytatására is akkreditált.
A hazai fogorvos képzések párhuzamos akkreditációja a közelmúltban lezajlott, annak a SE fogorvosképzésére, s ezzel a FOK-ra vonatkozó részletes értékelését és ajánlásait a Látogató Bizottság megismerte, azokkal egyetért.
A kar reagált arra az új kihívásra, hogy a széleskörű szakorvosképzés támogatási rendszerének kiesésével
10 szemeszteren belül kell az önálló munkavégzést lehetővé tévő fogorvosi kompetenciákat adni a végzettek számára. Elméleti megfontolások után konkrét lépések történtek a kurrikulum módosításában,
szervezeti egységek kialakításában, a humán erőforrás fejlesztésben.
Kiemelendő kezdeményezés a klinikai tehetséggondozási program elindítása.
Végzettek elhelyezkedése
Az egyetem diplomás pályakövetői rendszere (DPR) keretében nyert adatok alapján levont kari következtetés, miszerint a FOK „..magas színvonalú oktató munkát végez, a végzettek jó munkaerő piaci pozícióban vannak, gyorsan találnak munkát, döntő részük az egészségügyi ellátásban dolgozik, és külföldön
is van igény az itt végzett öregdiákokra”, reális megállapítás.
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2. Kutatás-fejlesztés
Jelentős erőfeszítések és kezdeményezések történtek a FOK kutatómunkája eredményességének növelésére. A kollaborációkon alapuló integrált kutatások előtérbe helyezése, a kari központi orvosbiológiai
kutatólaboratórium működtetése, a növekvő pályázati aktivitás, a TDK munkát végző hallgatók magas
számának fenntartása, a fiatal kutatók számára biztosított belső kutatási pályázatok rendszeressé tétele, a
PhD képzésben mutatott fokozott aktivitás (specifikus doktori program) eredményeket hoztak.
A kutatók és a tudományos munka értékelése túlzottan impakt faktor centrikus, javasolt a San Francisco
Declaration on Research Assessment szempontjainak figyelembe vétele.
3. Gazdálkodás
Gazdálkodásuk a folyamatosan csökkenő képzési támogatás és OEP bevétel mellett is kiegyensúlyozott.
Ennek fenntartásához jelentősen felértékelődtek a kar saját bevételei, így az önköltséges magyar képzésből, a devizatandíjas oktatásból, az eszközhasználati díjból befolyó összegek. A kar nagy összegű támogatást kap az egyetem központi (részben állami) finanszírozási rendszeréből azzal, hogy a PPP bérleti díj
éves fizetési kötelezettségének több mint 85%-át nem a kar gazdálkodja ki; ennek ellentételezéseként a
FOK devizatandíjas bevételének igen nagy hányada nem jelenik meg a kar költségvetésében.
Az önköltséges szakorvosképzés elindítására az állami támogatás nagymértékű csökkenése miatt kényszerből került sor, ugyanakkor egyre jelentősebb szerepe van a kar pénzügyi egyensúlyának fenntartásában. Elgondolkoztatóan magas ennek havi térítési összege; feltételezhető, hogy a piaci viszonyok megteremtették a fizetőképes keresletet.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kar minőségirányítási és minőségbiztosítási tevékenysége integrálódik az egyetem minőség- és környezetirányítási rendszerébe, alapelvei rögzítettek, folyamatai fejlesztendők. Az egyetemi Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság munkájában a kari közreműködés bizonyított. A minőséggel való
foglalkozás kari szervezeti keretét a kari Minőségbiztosítási Bizottság adja. A karon készült éves minőségbiztosítási jelentések dokumentálásán még van mit javítani.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A fogorvos képzési programjuk felülvizsgálata, fejlesztése az intézményi szabályozásnak megfelelően
történik, kari specifikus megoldásokat nem közöltek.
A frissen lezajlott párhuzamos szakakkreditációs vizsgálatban és a jelentésben megállapított javítandók
(formális kredit-allokáció, választhatóság, összkreditszám stb.) figyelembe vétele remélhetőleg megtörténik az aktuális tanterv-frissítéskor, mert pl. a tantervi kredit és egyéb problémák kezelése (314 kredit az
előírt 300 helyett; 9 hét szakmai gyakorlat az előírt 10 hét helyett) rövid határidőn belül szükséges.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza, a
követelmények megfogalmazásán túl a törvényi előírásokról is tájékoztatják a hallgatókat. A szabályzatok nyilvánosak, a honlapon elérhetők. A karon a felvételt nyert hallgatók körében nem végeznek tudásszint felmérést. A hallgatók évközi és félévvégi teljesítményének mérése a klasszikus megoldások alkalmazásával zajlik.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Örvendetes, hogy a FOK-on az oktatói kvalifikáltság mértéke az elmúlt öt évben jelentősen nőtt, mostanra a 45 AT oktató 62%-a minősített. A kar nagy gondot fordít a vezető oktatói utánpótlás nevelésre,
támogatja a kollegák szakmai előrehaladását, előmozdítja hazai testületi és nemzetközi elismerését.
Az utánpótlás nevelés más vonatkozású szűk keresztmetszete a fogászati asszisztensek biztosítása,
amely egyrészt gazdasági akadályokba ütközik, másrészt az egészségügyi szakközépiskolákban végzettek preferencia listáját nem a kar vezeti.
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Az oktatói munka hallgatói véleményezése az intézményi szabályozásnak megfelelően, a többi karéhoz
hasonló metodika szerint zajlik. A kari HÖK aktív részese a felmérés végrehajtásának. Az EvaSys rendszerrel készített értékeléseket az intézeti tanácsok és oktatási kabinetjeik tekintik át. Sajnálatos módon a
hallgatók az elkészült értékelésekről semmilyen formában (összefoglaló jelleggel sem) kapnak tájékoztatást, valószínűsíthető, hogy ez a kitöltési hajlandóságot is negatívan befolyásolja. Mindenképpen szükségesnek ítéljük az OMHV hasznosulásának újragondolását, akár más karok jó gyakorlatának átvételén
keresztül is.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A problémás pontok és megjegyzések megegyeznek a SE intézményi értékelésében leírtakkal. Külön
megemlítendő, hogy a kollégiumi elhelyezés teljes mértékben biztosított, és a sportolás lehetőségek is
széles körben adottak a kar hallgatói számára. Az elektronikus könyvtári szolgáltatás szerepe a hagyományos könyv- és folyóirat ellátást felváltja, már dominánssá vált.
A Hallgatói Önkormányzat folyamatos egyeztető kapcsolatban áll a külföldi hallgatók érdekeit képviselő szervezetekkel (AISES, DSVS).

3.6. A kar belső információs rendszere
A kar belső információs rendszere szervesen épül az intézményi rendszerbe, a dékáni elektronikus körlevelek alapvetően a kari stratégiai döntéseket, a kari kurrikulum kérdéseit érintik.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar eleget tesz a nyilvánosságot illető elvárásoknak, a közvélemény tájékoztatása az intézményi szabályozások figyelembevételével történik. Kiemelésre érdemesek az egészségtudományi fórumokon, médiában való szereplések.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
 A tantervi kredit eltérések rövid határidőn belüli kezelése.
 A külföldi hallgatók gyakorlatánál jelentkező magyar nyelvű kommunikációs készség problémák feloldása.
 A kar oktatói utánpótlásának biztosítása, a középgeneráció megerősítés továbbra is fokozott figyelmet és finanszírozási ráfordítás igényel.
 Javasolt a minőségügyi dokumentumok létrehozása, s elérhetőségének biztosítása (OMHV értékelések, DPR vizsgálati eredmények,..).
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GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A (akkreditált)

Semmelweis Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karát a MAB karként akkreditálja.
A jogszabályoknak17 és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen18 (ténylegesen 1), tudományterületen19 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés20, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 63 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(ténylegesen 63 főből 48 fő: 73%). A tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező (48 fő) oktatóra jutó
teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók (837 fő) száma nem haladja meg a 35 főt:
összesen 17.4 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(sajnálatos módon erősen megromlott állagú épületekkel – benne a funkciók teljesítésére jórészt
alkalmas szervezettségű terekkel; előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari
könyvtárral, informatikai háttérrel, megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriumokkal, kísérleti és
gyakorlóhelyekkel, műszerekkel – valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények,
diákétkezési lehetőségek igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és –fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette, a karokra vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül
kerülése okán e feltételeket az akkreditációs minősítés megállapításánál (A, akkreditált) figyelmen kívül hagyta.
18 A vonatkozó képzési terület: orvos- és egészségtudomány
19 A vonatkozó tudományterületek: orvostudományok
20 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A SE Gyógyszerésztudományi Kar a hazai gyógyszerészképzés hagyományait megteremtő, és a kezdetek
óta meghatározó jelentőségű képzőhely. A kar ugyanakkor törekszik a folyamatos megújulásra, oktatási
és kutatási tevékenységének magas szintű művelésére. A néhány éve, 2011-ben német nyelven is megindított gyógyszerészképzéssel immár három nyelven (magyar, angol, német) is folyik gyógyszerészképzés
hazánkban, s a képzőhelyek közül itt, a SE GYTK-n végeznek legnagyobb számban gyógyszerészek. A
graduális képzésen túl ugyancsak a legnagyobb létszámban itt folyik a szakgyógyszerészek képzése,
emellett jól működik a Gyógyszertudományok doktori iskolájuk is, amely a SE többi doktori iskolájához
hasonlóan szintén nem egy karhoz rendelt iskola, deklaráltan nem kari berendezkedésű, ezt „összetétele”
is jelzi; oktatói és hallgatói gyógyszerész, orvos, vegyész, vegyészmérnök és biológus végzettségűek.
Bár ezt egyedinek ítélik a kari önértékelésben, tudomásunk szerint a többi gyógyszertudományi doktori
iskola is hasonló alapokon működik.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, stratégiája
A kar jól tagozódik az egyetem egészébe, dokumentumai rendszerezetten elérhetőek.
Az intézményi szintű döntéshozatalok, a kari érdekek érvényesítése során minden bizonnyal nincsenek
mindig könnyű helyzetben, méretük miatt is más jellegű problémákkal küzdenek. Itt kiemelkedően fontos lehet valamennyi, a döntésben résztvevő fél egymás iránti respektje.
A kari szintű hallgatói érdekképviselet, részvétel az intézményi vezetésben, döntéshozatalban szintén vet
fel kérdéseket, hallgatói jelzések szerint a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat (EHÖK) közötti gördülékenyebb ügymenet és együttműködés érdekében szükség lenne
egy folyamatos problémamegoldó, egyeztető fórumra. A hallgatók ugyanis sérelmezik, hogy az EHÖK
„inkább csak saját magát képviseli”, a kisebb karok (pl. a GYTK) hallgatóinak érdekeit nehezen tudják
érvényesíteni. Különösen sérelmesnek vélik a „mandátum-átruházás” intézményét, amely szerintük kizárólag a hatalomgyakorlás áldemokratikus gyakorlata.21
Kari szintű együttműködések az oktatási feladatokban hagyományosak az ÁOK-val, valamint intézményközi együttműködés formájában az ELTE-vel, és újabban, közös képzés keretében a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel.
A kari C-SWOT analízis
A kar önértékelési anyaga nem tartalmaz C-SWOT analízist, így a 2014-ben lezajlott szakakkreditációs
értékelésben ezt illetően tett megállapítások megerősítésén túl, más értékelés nem tehető.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A SE GYTK kari képzési struktúrája változatlan, az orvos- és egészségtudomány képzési területen, két
képzési szinten (mester, valamint doktori képzésben, szakirányú szakképzésben, illetve továbbképzésben) lát el oktatási tevékenységet. Graduális képzést a gyógyszerész osztatlan mesterszakon folytat –
hagyományosan az ELTE TTK kémiai tanszékeivel együttműködésben – magyar, angol és három éve
már német nyelven is. Emellett végez az egyetem Gyógyszerésztudományi doktori iskolájában doktori
(PhD) képzést, egy szakon szakirányú továbbképzést, valamint szakgyógyszerészi képzések folytatására
is akkreditált.
Az elmúlt öt évben a magyar hallgatói összlétszám átlag 650 fő, az angol nyelvű képzésben ≈110 fő volt.
A német nyelvű képzésben, kezdetben 14-15 fős évfolyamok indultak, így amikor a képzés öt éves lesz,
akkorra nő az összlétszámuk 70-75 fő körülire. A graduális képzés hatékonysága magas (80% feletti),
nem is a kimaradással járó lemorzsolódás a jellemző, inkább a képzési idő kitolódása 1-2 évvel későbbre.

A MAB HÖOK által delegált tagja szerint itt korrektebb megfogalmazás, hogy „az EHÖK döntéseiben túlzottan
a többségi elv érvényesül”. Továbbá a „mandátum-átruházás” kifogásolt gyakorlata 2014 decemberében megszűnt
az egyetemen.
21
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A továbblépésre több lehetőség adott; az utóbbi öt évben végzettek kb. 60%-a kapcsolódott be a szakgyógyszerészi képzésbe – túlnyomó részt önköltséges formában.
Hallgatóik 15-20%-a vesz részt tudományos diákköri (TDK) munkában, a szakterület multidiszciplináris
jellegét jelzi, hogy a témavezetőik a GYTK-s oktatókon kívül az ÁOK, az ELTE TTK, illetve az MTA
KOKI oktatói-kutatói. A kiemelkedő TDK tevékenységet végző, országos megmérettetésben is helyezést, díjazást kapottak köréből kerülnek ki a PhD hallgatók, évi kb. 10-20 fő közötti az ez irányban továbblépők aránya, akiket érdeklődésüknek megfelelően más (kémiai, biomedicinális stb.) doktori iskolák
is befogadnak.
Végzettek elhelyezkedése
Az egyetemi diplomás pályakövető rendszer (DPR) adatai szerint figyelemre és elismerésre méltó, hogy
a Semmelweis Egyetemen végzettek közül is a gyógyszerészek jó elhelyezkedési lehetőségei a legkedvezőbbek, 1-2 hónapos átlagidő alatt találnak jól fizető állásokat. Ennek az egyébként örvendetes jelenségnek a következtében is, érthető módon, kevesen választják az egyetemi oktatói pályát, ami a tudományos
és oktatói utánpótlás terén okoz gondokat.
2. Kutatás-fejlesztés
A kar jelentős tudományos, publikációs, fejlesztési, innovációs és pályázati tevékenységet folytat, és
ebben hazai és nemzetközi szinten is egyaránt eredményes. Az elmúlt öt évben a publikációs eredményességüket mutató, közölt adatok szerint éppen kicsit csökkenő a tendencia, ezzel együtt a látogatás
során történt megbeszéléseken is kitűnt, hogy a kar oktatói igen büszkék teljesítményükre, különösen, ha
azt egy fő oktatóra vetítik. Ezeket a számítási eredményeket érdemes lenne pontosan kimutatni és nyilvánosságra hozni.
3. Gazdálkodás
A kar a gazdálkodását nem kis erőfeszítés árán igyekszik egyensúlyban tartani. A finanszírozási bizonytalanságok, illetve az állami támogatás folyamatos csökkenése állandó alkalmazkodást, új források keresését, bevonását kívánja meg. Egyes kieső bevételi források (pl. szakképzési támogatások gyógyszergyártó vagy forgalmazó cégektől), elvonások következtében már értékes eszközparkjuk karbantartása
is probléma. Gondjaikat súlyosbítja az egyébként is erősen leromlott épületállományuk további amortizációja, a működési költségek folyamatos emelkedése. Amennyiben a bevétel-kiadás egyensúlyának
megbomlását elkerülendő, esetleg a személyi kiadások további csökkentésében elbocsátásokra kerülne
sor, az komolyan tovább veszélyeztetné többek között az oktatási feladataik megfelelő szintű elvégzését – miközben már így is igen nagy az oktatókra háruló teher, oktatási, kutatási, fejlesztési feladat-tömeg.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kari minőségbiztosítási rendszer kialakítása, működése az intézményi Minőségirányítási Kézikönyvben rögzítetteknek megfelelő. Jelenleg a karon lévő 8 szervezeti egységből egy rendelkezik érvényes
tanúsítvánnyal. Támogatandó a kar azon törekvése, hogy a közeli jövőben megtörténjék a Dékáni
Hivatal és az oktatási intézeteknek a minőségbiztosítási rendszerbe történő integrálása.
A korábbi évek gyakorlata szerint az ELTE (TTK, Kémiai tanszékcsoport) 8-10 tárgy oktatását végzi, a
szerződéskötéseken túl ezek a tárgyak és oktatási tevékenységek nem részei a minőségirányítási rendszernek. Ez a helyzet megváltoztatandó. 22

Az intézmény/kar megjegyzése: Az oktatói munka hallgatói véleményezése az ELTE által oktatott tantárgyakra
és előadókra is folyamatosan megtörténik. A tantárgyfelelősök megbízása a Kar dékánjának felelőssége, a tárgyak
tematikáját és kreditértékét a Kar Programakkreditációs és Kreditátviteli Bizottsága felügyeli. A tárgyak oktatásában jelentős arányban vesznek részt a GYTK oktatói besorolású közalkalmazottai.
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3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A szak és karvezetés a gyógyszerész képzési programja folyamatos felülvizsgálata során a szakterület
fejlődését figyeli, a kémia és gyógyszerkémia legújabb eredményeit igyekszik az oktatásban is megjeleníteni. A tematikák ennek megfelelő frissítését két kari bizottság végzi a hallgatói önkormányzat képviselőjének bevonásával. Új választható tárgyaknak a mintatantervbe való felvételére a Kari Tanács jóváhagyásával kerül sor.
Az idegen nyelven való oktatásuk az angol nyelvű gyógyszerészképzés megindításával már évtizedek óta
folyik, a német nyelvűt 2011-ben kezdték eleve kis létszámú csoportnak, 2014-re már 19 fős kezdő évfolyam indult. Ez ugyan kétségtelenül a képzés „nemzetköziesedését” jelenti, ám képzési kapacitásukat ez
erősen feszíti, az egyébként is magas oktatói terheket a triplázott óratartás csak tovább fokozza. Az
oktatói terhelés nem egyenletes, gyakran túlzott mértékű, több vezető oktató át is adja az óráit, szükség
lenne ennek következetes kontrolljára.
Ha nem is a SE képzéseként, de további képzés indításában is van szerepük, pl. a jelenlegi nevén „infobionika mérnöki” mesterszak indult részvételükkel, ezt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hirdeti meg
és folytatja a Semmelweis Egyetemmel közös képzésként.
A karra a gyógyszerész továbbképzés országos hatókörrel történő végrehajtása jelentős feladatokat ró. Az
minden esetre a graduális képzésre nézve is hasznos, hogy a szakgyógyszerész képzés felülvizsgálata
keretében zajlik az átfedéses tananyagok áttekintése.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza,
amely a követelmények megfogalmazásán túl a törvényi előírásokról is tájékoztatja a hallgatókat. A szabályozások nyilvánosak, a honlapon elérhetők. A hallgatói találkozón a működést, alkalmazást illetően
csak a Neptun rendszer ismert működési nehézségeit észrevételezték.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A GYTK-n a teljes munkaidejű oktatói létszám az öt évvel korábbihoz képest (56 fő) kb. 10%-kal nőtt,
közöttük a minősített oktatók aránya változatlanul magas, 76%, az összes oktatóra számítva is 72%.
Kari humánpolitikájuk legnagyobb kihívása az egyes intézetekben a vezetői utánpótlás biztosítása, amit
megfelelően minősített oktatóval nem minden esetben sikerült megoldaniuk. Ebben az egyes tanszékek
megfelelő korfája stratégiai fontosságú, a kérdés hosszú távú átgondolása feltétlenül szükséges a karon.
A tehetséggondozás eredményessége is jól mérhető az utánpótlás megfelelőségén.
Az oktatói karrierépítés alapját hosszú távú teljesítménycélok képezik, fontos feltétel az oktatás és kutatás együttese. A munkatársak kutatási eredményeikről és az oktatásban való részvételükről éves beszámolókat készítenek, éves egyéni munkatervet készítenek, melyet a következő évi beszámoló keretében
értékelnek. Az intézetigazgatók az Intézeti Tanáccsal együtt alakítják ki állásfoglalásukat az oktatói és
kutatói előmenetel lehetőségeiről, egyéni karrier ütemezéséről. Mindezekhez az oktatói munka hallgatói
véleményezése (OMHV) eredményeiből, elemzéseiből levonhatókat is figyelembe veszik. Ennek a véleményezésnek az adminisztratív és egyéb feladatait ellátó bizottság állítja össze az oktatók egyéni teljesítményértékelésére szolgáló egységes kérdőívet magyar, angol és német nyelven.
Az oktatás, az oktatói munka hallgatói véleményezése 2013. ősze óta zajlik az Evasys rendszer felhasználásával készített kérdőívekkel – papír alapon. A hallgatók kitöltési hajlandósága a gyakorlatok és az
előadások esetében eltérő. A kitöltött kérdőívek feldolgozásával készített értékelést a bizottság a dékánnak küldi meg, tőle kapják meg az egyes oktatási szervezeti egységek vezetői az intézetre/tanszékre vonatkozó értékeléseket. (Nehezíti a kiértékelést, hogy a tantárgyak nagyobbik hányadában több előadó tart
tervezett módon előadást.) Az egyes tantárgyak oktatásáról kapott vélemények tanulságait oktatói munkaértekezleten elemzik, szükség esetén állást foglalnak az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöböléséről, az oktatói munka továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról. A véleményezésről készült összefoglaló értékeléseket tanévenként egy alkalommal a Kari Tanács vitatja meg. A vizsgálatban tapasztaltak
alapján az idegen nyelvű (angol, német) képzést illetően jelentkezik a legnagyobb fejlesztési igény.
Az oktatók teljesítmény értékelése nem történik rendszeresen, csak az előléptetésekhez kötötten.
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3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A látogatás során megállapítható volt a képzéshez szükséges oktatási alap-infrastruktúra megléte (előadó- és szemináriumi termek, laboratóriumok stb.), ezek technikai felszereltsége általában jó, többször
kiváló. Ugyanakkor a kar kubatúrájának, épületállományának bővítése tovább nem odázható, fontos, hogy a már jelzett fenntartási nehézségeken úrrá legyenek. Szükséges az infrastrukturális fejlesztés, a
képzés helyszíneinek, általános felszerelésének modernizálása.
Hallgatói szolgáltatásaik körében általános és szaknyelv elsajátítására is van lehetőség, a tehetséggondozást szolgálja a jól felszerelt szakkollégium, ahol ugyanakkor igen alacsony a létszám, örvendetes, hogy
ezt a jövőben bővíteni kívánják. Az Erasmus programban résztvevő hallgatók helyzete problémás, mivel
a külföldön hallgatott kurzusok, megszerzett ismeretek elfogadása, illetve a vizsgakövetelmények teljesítése nehézkes, gyakran évismétlés vagy a tantárgy újbóli felvételével oldható csak meg, ellentétben az
Erasmus szellemiségével.23
A sportolási lehetőségek adottak és biztosítottak, a hallgatók elégedettek vele.

3.6. A kar belső információs rendszere
A karon a korszerű adat és információ átadásnak megfelelően kiépített és felszerelt hálózati infrastruktúra üzemeltetője a SE Informatikai Technológiai és Üzemeltetési Igazgatóság. Az egyetemi hálózathoz
üvegszálas kábelen kapcsolódik a kar Hőgyes-tömbje és az egyes intézetek munkaállomásai is.
A kar központi honlapjának, levelező szerverének a felügyeletét egy „főállású” informatikusuk látja el,
aki az egyes intézetek saját honlapjainak szerkesztéséhez is segítséget nyújt. Az intézeti honlapok tartalmazzák a legfontosabb oktatási segédanyagokat, tematikákat, és az oktatók elérhetőségét, kutatási eredményeit, publikációs tevékenységük eredményeit is. Az egyetemi központi honlap arculatának megfelelően, az intézeti honlapok elmúlt évben történt egységesítése sokban javította az információcserét.
A DPR vizsgálatok a karon szerezhető diploma értékéről, s a képzés színvonaláról kiváló képet alkotnak.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar tájékoztatási gyakorlata illeszkedik az intézményiéhez, ezen túl kiemelt törekvésük, hogy a külvilág és az érdeklődők felé több csatornán is eljuttassa az oktatásukkal, kutatásukkal kapcsolatos információkat. A kar népszerűsítése a beiskolázáshoz kötődően, rendszeresen, megújuló eszköztárral végrehajtott
tevékenység.

III. Javaslatok a kar további működésére







A Gyógyszerésztudományi Karon az infrastrukturális fejlesztés elodázhatatlan.
Az oktatói utánpótlás érdekében az egyes tanszékek oktatógárdájának megfelelő korfája stratégiai fontosságú, ennek hosszú távra áttekintéseés a megfelelő lépések megtétele szükséges.
A kiemelkedő publikációs eredmények/eredményesség demonstrálására érdemes és ésszerű az
egy oktatóra/kutatóra jutó mutatókat, összehasonlító módon nyilvánosságra hozni.
Fontos a minőségbiztosítás teljes körűvé tétele a karon, ebbe illeszkedően a más intézmények
által oktatott tantárgyak integrálása a minőségirányítási rendszerbe (SE követelmények érvényesítése).
Fontos az oktatási kínálat és az oktatói kapacitások összehangolása a minőségi képzés megvalósításáért, ehhez kapcsolódóan a német nyelvű oktatáshoz képzési potenciáljuk felülvizsgálata
és a szükséges korrekciók végrehajtása.

Az intézmény/kar megjegyzése: A nehézségek elkerülése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a vizsgakövetelmények teljesítését és a külföldön felvett tárgyak befogadását segítse a követelmények előzetes egyeztetése az érintett
tantárgyak felelőseivel, amely alapján, egyedi elbírálással különbözeti vizsga is tehető.
23
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I. Akkreditációs minősítés
A (akkreditált)
Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karát a MAB karként akkreditálja. A jogszabályoknak24: és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket
állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen25 (ténylegesen 1), tudományterületen26 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés27, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 110 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók kevesebb, mint a felének28 van tudományos
fokozata, ténylegesen 110 főből 34 fő (31%), illetve a tanári munkakörben foglalkoztatottakat ide
nem számítva, 72 főből 34 fő (47%) minősített.29 A tudományos fokozattal rendelkező oktatók
zöme rendszeres kutató tevékenységet folytat.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező (34 fő) oktatóra jutó
teljes idejű nappali képzésben részt vevő (2294 fő) hallgatók száma jelentősen meghaladja a 35 főt29,
összesen 67 fő.29
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül kevesebb, mint három29 fő (csak két
kari oktató) az egyetem doktori iskolájának (Patológiai DI) a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és –fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek.
A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette.
25 A vonatkozó képzési terület: orvos- és egészségtudomány
26 A vonatkozó tudományterület: orvostudományok
27 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
24

A karokra vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül kerülése okán e feltételeket az akkreditációs minősítés megállapításánál (A, akkreditált) a MAB figyelmen kívül hagyta.
28

A megállapítás és a számítások a kari Önértékelésükben (2. sz., ill. 3. sz. melléklet, 61., 62. o.) szereplő adatok
alapján történtek. Hitelességük alapja a MAB számára, hogy a nyomtatott kari kötet a KS/RTIT/1009/2014 iktatószámú rektori kísérőlevéllel érkezett (ill. a rektorhelyettesi titkárságról elektronikusan küldve a MAB TIR adatbázisba 2015.02.02-án került feltöltésre).
Az intézmény/kar megjegyzése:
o Az Egészségtudományi Kar nyilvántartása szerint (2014 ősz) összesen 89 oktatói (tanársegéd, adjunktus, docens, e./f.tanár) munkakörben foglalkoztatott munkatársunk állt közalkalmazotti jogviszonyban az ETK-n. (Ebből 73 fő teljes-, 16 fő részmunkaidőben.) Közülük ekkor 46 fő rendelkezett tudományos fokozattal, ez 51,7 %.
o Az időközben megtörtént tudományos fokozatszerzések az említett arányokat tovább javították, és jelenleg vélhetően ezek az indikátorok közel állnak a korábban előírtakhoz.
29
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A SE Egészségtudományi Karán az előző akkreditáció óta megváltozott a kari vezetés összetétele. Az új
dékáni vezetés elkötelezettsége további fejlődési lehetőségeket kínál a kar számára. Amint önértékelésükben írják, „a korábbi években a kar elsősorban az extenzív fejlesztésre helyezte a hangsúlyt: képzési
formák, szakok, szakirányok bővítése, új képzési szintek meghonosítása (mesterképzések, OKJ-s képzések), hallgatói létszám emelése, idegen nyelven folyó képzések számának emelése, székhelyen kívüli képzések gyarapítása stb. Ezen fókuszpontok megtartása mellett az elmúlt évben az intenzív fejlesztés kapott
prioritást.” A változás hatása egyelőre még nem érzékelhető, – legalább is az elmúlt öt év adatai, illetve
a látogatás során közvetlenül tapasztaltak alapján –, nyilván a felsőoktatásban zajló folyamatok, a sok
egyéb tényező együtteseként várható az érvényesülése.
A 2009/2010. évi MAB intézményi akkreditációs eljárás során megfogalmazott felvetésekre az Egészségtudományi Kar reagált. A változások keretében:
 gyakoribbá váltak a dolgozói elégedettségi vizsgálatok;
 áttekintették az oktatói óraterheléseket;
 a változtatási folyamatok menedzselésének komplexebb formáit alkalmazzák (vezetői tájékoztatók, össz-oktatói értekezlet, interaktív dolgozói konzultációk);
 a karon folyó tudományos munkába a hallgatókat a korábbinál nagyobb mértékbe vonják be
(TDK, demonstrátori rendszer stb.).
Nem történt meg az elvárható mértékű előrelépés az oktatás kari résztvevői minősítettségi aránya tekintetében, ami jelenleg 31%-os, a tanári munkakörben foglalkoztatottakat nem számítva szerencsére jobb,
47%-os. Az alkalmazási típus szerinti arány az oktatói alkalmazotti irányba nem javult, a magas „vendégoktatói” szám (159 fő) következtében, változatlanul 1:1 körüli.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, stratégiája
A kari szintű dokumentumok kidolgozottsága megfelelő, aktualizálásuk megoldott. A szervezeti egységek részvétele a döntéshozatalban megfelelő. A kancellári rendszer bevezetésének hatása még nem látszik egyértelműen. A kettős (akadémiai / kancellári) vezetés tapasztalatai vélhetően a döntéshozatali
folyamatok újraértékelését vonhatják maguk után.
A kari Hallgatói Önkormányzat részvétele a vezetésben megfelel az elvárásoknak, folyamatosan együttműködnek az SE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával, döntéseiket közösen hozzák.
Egyetemen belüli együttműködéseik az Általános Orvostudományi Karral, a Gyógyszerésztudományi
Karral és a Klinikai Központtal erősek. A Budapesti Corvinus Egyetemmel egy mesterképzési szakon
közös képzést folytatnak.
A kari C-SWOT analízis
A kari C-SWOT analízis igen részletes, tételesen áttekinti az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket,
veszélyeket. A külső tényezők közül a makrogazdasági tényezők és az oktatáspolitika korlátait emelik ki.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A SE ETK az orvos- és egészségtudomány képzési területen, 3 képzési szinten (alap-, mester, valamint
doktori és szakirányú szakképzésben) lát el oktatási tevékenységet: alapképzésben több szakon, ill. szakirányon a magyar mellett angol nyelven is képez, egy székhelyen kívüli képzésében (Lugano, Svájc)
angol, ill. néhány éve olasz nyelven is folyik a SE által szakmailag „távfelügyelt” gyógytornászfizioterapeuta szakirányú alapszintű képzés. A BCE-vel közösen folytatott táplálkozástudományi mesterszakon a 2010-es induláskor először teljes idejű, nappali munkarendben, azóta részidős, levelező munkarendben is hirdetik és folytatják a képzést.
Az egyes képzésekre vonatkozó érdemi értékelést, akkreditációs minősítést, valamint javaslatokat a hazai
egészségtudományi képzések párhuzamos szak-akkreditációjának hamarosan jelentéssel záruló eljárása
fogja megadni.
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A kari képzésekre felvett hallgatók száma az elmúlt öt év során egyenletesen nőtt, a felvételkor végül be
nem iratkozók, illetve a képzés során kimaradók, lemorzsolódók aránya 10-10% körüli. Az államilag
támogatott képzésre jelentkezés és felvétel messze túlnyomó, a költségtérítéses képzésben tanulók száma
már öt éve sem érte el a 20%-ot, mostanra fokozatosan 10% alá csökkent, amint ez a tendencia látszik e
képzési terület legtöbb szakján folyó képzéseknél országszerte.
A 2010-es felvételi adatok és a 2014-es oklevél-kiadási számadatok összehasonlításából a teljes idejű
alapképzésben a hatékonyságot mutató hányadosra 62%, a mesterképzésekre (itt már több év adatából
számítva) 57% adódik. A részidős alapképzésben viszont ugyanez év adatai alapján csak közel 40%-os a
végzettségi arány, a mesterszakokat illetően többéves adatok alapján 50%-os. A nyelvvizsga hiányában
át nem vehető oklevelek száma hullámzó, a 2012-es évben éppen kiugróan magas volt, mind a nappali,
mind a levelező alapképzésben (54+143 fő). Ezek összesített kari adatok, az egyes szakok adatai igen
eltérőek lehetnek. Összességében e képzési területen folyó hazai képzések jó részére ez jellemző, főbb
okai objektív tényezők: e képzések hallgatói zömmel nem az elit gimnáziumokból kerülnek ki, általában
gyengébb középiskolai teljesítménnyel, zömmel középfokú nyelvvizsga nélkül lépnek be, valamint jelentős számú a más korosztályú, más előtanulmányi kondíciókkal bíró, részidős képzésben résztvevő hallgató is.
Az egyetem több doktori iskolájában folyó PhD képzéssel kapcsolatot tartanak, a SE 7 doktori iskolája
közül kettőben is lehet az egészségtudományok tudományágban doktori fokozatot szerezni. A kar oktatói-kutatói közül többen a Patológiai tudományok DI-ben témahirdetők, ketten törzstagok az iskolában.
A tudományos diákköri (TDK) aktivitás erősödött, 2010 óta több mint kétszerannyi, 100 fölötti számú
hallgatói előadás készült, az OTDK-ra összesen kb. 25 fő jutott el, helyezéseket, különdíjakat minden
évben szép számmal szereznek.
Végzettek elhelyezkedése
A kar a DPR felmérések eredményeit felhasználja az egészségügyi-, és felsőoktatási tevékenységek tartalmi és minőségbiztosítási elemeinek korrekciójában, fejlesztésében. Meg kell még oldani a karon az
egyes szakokra lebontva is adekvát pályakövetési adatok elérhetőségét.
2. Kutatás-fejlesztés
A kari publikációs tevékenység emelkedő szintjét mutatja például, hogy a munkatársak cikkeiket közlő
folyóiratok impakt faktora (IF) 2009-2013 között évente átlagosan 46,9 volt. Ennek a tudományos teljesítménynek egy része köthető az ETK fő profilját jelentő egészségtudományokhoz, más része a klasszikus orvostudományi kutatási publikációk részesedése a kari teljesítményből, a pontos arány nem állapítható meg. Összességében a publikációk megoszlása a különböző tudomány- és szakterületek között az
orvostudományi jellegűek dominanciáját mutatja, pl. az összesen 142 idegen nyelvű közleményből 74
tartozik ide, kevesebb a gazdasági- és jogi, illetve a filozófiai- és történettudományi (kb. 20-20), és néhány a kémiai és biológiai (10-10) diszciplínát érintő közlemény.
A kar regionális és országos szerepe meghatározó az egészségtudományi szakterületen. Nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek.
3. Gazdálkodás
A kar az elmúlt időszakhoz hasonló feltételek mellett, hasonlóképpen stabil, fegyelmezett gazdálkodáspolitikát folytatott, a költségvetési keretek csökkenését a saját bevételek fokozásával törekedett az egyensúly megtartására. Pályázati eredményessége jó, számos projektben sikeresen működtek közre. A tervezett fejlesztéseket nagyrészt megvalósították, az informatikai fejlesztések halasztódtak.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kari minőségbiztosítási tevékenység illeszkedik az intézményi szabályozásban rögzítettekhez. A kar
vezetését, szervezetét érintő, lezajló változások közepette a tevékenységét illető minőségi elvárások teljesítése kihívást jelent a kar számára. A minőségirányítás területén a folyamatfejlesztés jelenik meg a legnagyobb hangsúllyal. Az eddig elért eredmények alapul szolgálhatnak a továbbfejlesztéshez.
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3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A vizsgált időszakban a korábbi képzések mellett két újabb mesterképzés indult a karon, az egyik (ápolás) akkreditációs támogatás nélkül, a másik (fizioterápia) támogatással. A hallgatói létszám, ha nem is
drasztikusan, de legalább 500 fővel (kb. 15%) nőtt 2010 óta, míg az oktatási feladatok ellátását változatlanul szinte ugyanannyi alkalmazásban lévő oktató (138 fő), valamint még összesen kb. 200 óraadó, illetve vendégoktató bevonásával oldják meg. Erre a teljes oktatói háttérre számítva is ≈30%-os a minősítettség, tehát nem történt sem lényeges oktatói kapacitásbővülés, sem az oktatói kvalifikációs szintben a
mesterképzés igényelte érdemi pozitív változás. Állításuk szerint a képzés célcsoportjainak marketing
vizsgálata hasznos információul szolgált a képzési paletta meghatározásakor.
A hallgatói találkozások során többen utaltak a szervezettség, oktatási fegyelem (pl. nincs óratartási
nyomon követés), valamint a gyakorlati képzés hiányosságaira, s ez mindenképpen felveti a programok
„kivitelezése” terén a felülvizsgálat igényét. Oktatói körben viszont általános vélemény volt, hogy pl. a
gyakorlati képzést illetően ezek nagyrészt a KKK elvárásait tükrözik, amik esetenként a valós gyakorlatban tapasztalhatóknál magasabbak, vagy más irányúak. Ez a probléma a jelenleg zajló kompetencia alapú
KKK-k elkészítésével és érvényesülésükkel remélhetőleg megoldódik.
Átoktatás elszámolás létezik, idegen nyelvű képzés esetében oktatóra lebontva.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza,
amely a követelmények megfogalmazásán túl a törvényi előírásokról is tájékoztatja a hallgatókat. A szabályozások nyilvánosak, a honlapon elérhetők.
A lemorzsolódás kezelés kari gyakorlata még igényel továbbgondolást (szervezeti, egyéni, kurzusra vonatkozó), a végzési adatok ezen a karon a legalacsonyabbak, – amint a legtöbb, egészségügyi képzést
folytató más hazai karon is, – és szakonként itt is eltérőek.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az ETK-n az alkalmazásban lévő, teljes idejű (AT), illetve részmunkaidős (AE), oktatást végzők száma
az öt évvel ezelőttivel lényegében azonos (most 138 fő). A 110 fő AT alkalmazott (oktatók, kutatók,
tanárok) között a minősítettek aránya valamelyest emelkedett, jelenleg 31%, a tanári beosztásúak nélkül
számítva 47%, és a „vezető” oktatók aránya is ilyen; 1-1 egyetemi tanár, illetve docens, 9 főiskolai tanár,
21 docens. Nem volt kérés ugyan, de érdekes lett volna elemzést megismerni arról, hogy az egészségtudományokon belül az egyes nagy szakmák (ápolás, fizioterápia stb.), azok személyi háttere hogyan fejlődött az elmúlt években: hogyan alakult a sikeres PhD védésen, vagy habilitáción túljutott ápolók, gyógytornászok száma.
Előremutató gyakorlat az oktatói-tanári képességek kiemelése, pl. hogy új oktatónak a belépésekor két
hónapos pedagógiai képzésben kell részt vennie, ami bizonyára emeli az oktatás színvonalát. ….
A karon készülő OMHV értékelésről hallgatói állítások szerint nem megfelelő a visszacsatolás feléjük,
ami a jövőbeli kitöltési hajlandóságukat ronthatja. A kurzusértékelést az elmúlt évben 1200 fő töltötte ki
papír alapon, az eredményekről tájékoztatás kapott a dékán, a tanszékvezetők, az érintett oktatók és a kari
hallgatói önkormányzat. Ha az információ itt a HÖK-nél elakadt, akkor a működése javítandó.
A karon belül a munkaköri leírások nem teljes körűek. Az óraterhelés magas aránya miatt a karon kevesebb a kutatás, és nehéz az oktatók motiválása a PhD fokozat megszerzésére.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar oktatási infrastruktúrája kiemelkedően jó. A Vas utcai épület képes kiszolgálni valamennyi nappali
munkarendű képzést, az Erkel utcai épület pedig a levelező, a felnőttképzési és a továbbképzési formák
számára biztosítja a lehetőségeket. A karon működik az ország egyik legnagyobb és legelismertebb
egészségtudományi szakkönyvtára, melyet a hallgatók és oktatók aktívan használnak is.
A tehetséggondozás tekintetében kari sajátosság, hogy itt nincsen kimondottan a karhoz köthető szakkollégium – ugyanakkor a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program az egyetem minden hallgatója
számára nyitottan működik, emellett a kiemelkedő képességű, és kutatás iránt érdeklődő, ilyen tevékeny-
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ségbe bevont hallgatóknak lehetősége nyílik szakmai, demonstrátori ösztöndíj keretén belül, tudományos
eredményeik disszeminációjára. Támogatják a gyakornoki munkavégzést a tanulás mellett.
A hallgatói szolgáltatások széles körűek (kollégium, életpálya tervezési, pályaorientációs és karrier tanácsadás, továbbképzési és pályakorrekciós tanácsadás, munkajogi, pszichológiai, életvezetési,
addiktológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, sportolási lehetőség stb.).
A sportolásra pl. külön diák sportegyesületükben is nyílik lehetősége a hallgatóknak, saját sportcsarnok a
Szentkirályi utcában adott, „helyben” a gyógytornászok számára fenntartott tornatermeket használják az
ETK-s hallgatók, további sportolási és rekreációs lehetőségek adódnak egyes sporttelepeken. A kollégiumok állapota kielégítő feltöltöttségük minden évben 90% feletti. Az ösztöndíj rendszer széleskörű mind
tanulmányi, mind szociális és szakmai kiválóság alapján.

3.6. A kar belső információs rendszere
Az elektronikus tanulmányi rendszert Neptun-kliens programon keresztül érik el a Tanulmányi Osztály
dolgozói és a tanszéki adminisztrátorok. Ez a lehetőség a kar épületein belül működik. Az oktatók és a
hallgatók web böngészőn keresztül, tehát szintén internetet használva használhatják a tanulmányi rendszert.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlap (http://etk.semmelweis.hu) elérhető, az ott található információk folyamatosan frissülnek.

III. Javaslatok a kar további működésére








Bár a jogszabályi háttér friss változása következtében már nem törvényi elvárás, hogy egy karon
a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének legyen tudományos fokozata, a”minőségi” felsőoktatási képzés egyik ismérve, a szakmai-tudományos jelenlét egyik fokmérője az oktatói minősítettség. Ezért ennek az aránynak a további javítására való törekvés a
minőségtudatosság kifejezéseként is változatlanul akkreditációs elvárás.
Az egyetemi karon egy, teljes munkaidőben foglalkoztatott (AT), tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű, nappali képzésben részt vevő hallgatók számára vonatkozó előírás (max. 35 fő) sem hatályos immár. Mindazonáltal, ennek az aránynak a jelenlegi mértéke magas (kb. másfélszeres), bizonyára kevesebb lehetőséget teremt a hallgatókkal való minősített oktatói foglalkozásra, s főként a tehetséges, kutatni vágyókkal való érdemi kapcsolattartásra, előrehaladásuk segítésére, ezért az arány javítására kell törekedjenek.
Az oktatók tudományos teljesítményének fokozása, ezzel együtt-járóan az egyetemen folyó
doktori képzésben aktív oktatói, témavezetői, sőt törzstagi minőségben való részvételük erősítése
is kívánatos.
Ajánlott a minőségirányítási rendszer elemeinek minél szélesebb körben történő alkalmazása,
dokumentálása. Ehhez kapcsolódóan pl. a személyi feltételek biztosítása terén a munkaköri
szabályozás hiányosságainak kiküszöbölése, valamint a DPR vizsgálatok strukturált végrehajtása, értékelése, az ebből levezethető változtatások végrehajtása.
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI

KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I. Akkreditációs minősítés
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar

A (akkreditált)
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2020. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karát a MAB karként akkreditálja. A jogszabályoknak30 és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen31 (ténylegesen 3), tudományterületen32 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés33, oktatási és tudományos kutatási
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó
oktatói-kutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt,
összesen 43 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(ténylegesen 43 főből 24 fő: 56%). A tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező (24 fő) oktatóra jutó
teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók (137 fő) száma nem haladja meg a 35 főt:
összesen 5.6 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja.
o Rendelkezik a karon folyó képzésekhez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelő épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségű terekkel;
előadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi/kari könyvtárral, informatikai háttérrel,
megfelelő hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel, műszerekkel –
valamint kollégiumi férőhelyek, sport és kulturális létesítmények, diákétkezési lehetőségek
igénybevételével) és pénzügyi eszközökkel.
o A kar minőségbiztosítási és –fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott észrevételeket is
figyelembe véve, megfelelőek.

A MAB az értékelést az Nftv. 2015. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján végezte, azonban a határozathozatal során a
törvény 2015. szeptember 1-től hatályos előírásait is figyelembe vette, a karokra vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül
kerülése okán e feltételeket az akkreditációs minősítés megállapításánál (A, akkreditált) figyelmen kívül hagyta.
31 A vonatkozó képzési terület: orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány
32 A vonatkozó tudományterületek: társadalomtudományok
33 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
30
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a Semmelweis Egyetem legfiatalabb kara. Az egyetem szenátusa a
2008. május 29-i, 62/2008. számú határozatában döntött arról, hogy három, az egészségtudományok és
társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet, az Egészségügyi Menedzserképző Központ
(EMK), a Mentálhigiéné Intézet (MI) és az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet
(EIFTI) részvételével megalapítja az Egészségügyi Közszolgálati Kart (EKK). Az EKK érdemi tevékenységét 2010. januárjában kezdte meg, a Kari Tanács alakuló ülésére 2010. április 21-én került sor.
Tekintettel arra, hogy a kar nagyon fiatal, így még nem vett részt korábban intézményi akkreditációs
eljárásban.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, stratégiája
A kari szintű dokumentumok kidolgozottsága megfelelő, aktualizálásuk megoldott. A szervezeti egységek részvétele a döntéshozatalban megfelelő és kiegyensúlyozott. A kancellári rendszer bevezetésének
hatása még nem látszik egyértelműen. A kettős (akadémiai/kancellári) vezetés tapasztalatai vélhetően a
döntéshozatali folyamatok újraértékelését vonhatják maguk után.
A Hallgatói Önkormányzat részvétele a vezetésben megfelel az elvárásoknak.
A kari specialitások között feltétlenül említést érdemel az egészségügyi menedzser mesterképzés, amely
alapvetően meghatározza a kar oktatási és kutatási profilját, továbbá jelentős hatást gyakorol a hazai
egészségpolitikai gyakorlatra.
Egyetemen belüli együttműködéseik az Általános Orvostudományi Karral, a Gyógyszerésztudományi
Karral és a Klinikai Központtal erősek. A BME-vel egy alapképzésük folyik együttműködésben.
Az EKK fejlesztési stratégiáját a Kari Tanács és a Szenátus által is elfogadott ötéves képzésfejlesztési
stratégia határozza meg.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízisük – talán még viszonylag rövid kari működésük okán – szűkszavú, vázlatosan áttekintő, szerencsésebb lett volna az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket kissé részletesebben, a szokásos táblázatos formában bemutatni, elemezni.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A SE EKK az orvos- és egészségtudomány, a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési
területen, 2 képzési szinten (alap- és mesterképzés) folytat graduális képzést, valamint ezek mellett 3
szakon szakirányú továbbképzést is. Több kari oktató törzstag az egyetem Mentális egészségtudományok
doktori iskolájában, illetve kari fejlesztésű doktori programban vezetők, oktatók, témavezetők.
A Központ (EMK) egy világbanki projekt keretében szakértőként kidolgozta az egészségügyi menedzser
mesterképzés szlovák nyelvű tantervét és tananyagait, a képzés a szlovák Health Management Academyval kötött megállapodás alapján 2010-ben el is indult. Ennek keretei, az oktatás nyelve, személyi háttere,
a SE és az EKK szerepe nem teljesen egyértelműek és tisztázottak.
Teljes-idejű, nappali képzést csak az egészségügyi szervező alapszakon folytatnak, egyelőre a jelentős és
magas szintű informatikai képzési tartalmak okán a BME-vel e téren együttműködve. A színvonalas, de
egyelőre több helyszínen folyó képzésben a felvett hallgatók kb. 27%-a nem fejezte be tanulmányait.
A csak részidős, levelező munkarendű mesterképzésekben is hasonló a záróvizsgáig lemorzsolódók aránya, pl. a szociális munka szakon 20%, itt végül a felvett hallgatóknak hozzávetőlegesen a fele szerzett
eddig oklevelet, a nyelvvizsga hiányában visszatartott oklevelek aránya kb. 30%. Az egészségügyi menedzser mesterképzésben a szakdolgozat beadásának és a záróvizsga letételének halasztása, a végzés
kitolódása a hallgatók kb. 1/3-a esetében áll elő.
Posztgraduális, szakirányú továbbképzéseik eredményessége, ezekben a végzési arány jellemzően magas.
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A tudományos diákköri (TDK) tevékenységben a hallgatói részvétel folyamatos növekedést mutat, a
2011-es kezdeti 1 főről 2015-ben várhatóan 11 főre emelkedik, s ez lehetővé teszi az önálló szekció indítását is. Az egyetemi TDK konferencián, 2014-ben egy első és két harmadik helyet értek el az EKK hallgatói.
Végzettek elhelyezkedése
Az egyetemi diplomás pályakövető (DPR) online kutatásban az EKK-n végzett hallgatóként 69 fő vett
részt 2014-ben, ez a karon 1, 3, ill. 5 éve végzettek több mint 15%-a. E felmérés szerint az EKK-n végzett válaszadók több mint 78%-a rendelkezett főállású munkaviszonnyal az abszolutórium megszerzésekor, de a fennmaradó végzettek 60%-ának is sikerült egy hónapon belül állást találnia.
2. Kutatás-fejlesztés
A kar tudományos teljesítményét 2010-2014. között éves szinten 34-54 közötti tudományos közlemény,
32-121 közötti független citáció, és 12-27 közötti IF jelzi. A kar 22 munkatársa összesen 14 tudományos
folyóiratban szerkesztő, ezek közül 7 nemzetközi.
Az EKK intézeteinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere kiterjedt, az Egészségügyi Menedzserképző
Központ például a Világbank Intézet (World Bank Institute) európai és közép-ázsiai partnerintézete,
együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), a European Observatory on Health Systems
and Policies-zal, tagja a Health Sytems and Policy Monitor-nak (összehasonlító egészségügyi rendszerek
kutatása).
A kar, s azon belül Egészségügyi Menedzserképző Központ pályázati aktivitása is igen jelentős, 20102014 között mintegy 2,2 milliárd Forint értékű pályázati forrást nyertek el.
3. Gazdálkodás
Az Egészségügyi Közszolgálati Karnak az eddigi rövid, ötéves működése során sikerült stabil költségvetési kereteket kialakítani. A szokásos felsőoktatási költségvetés mellett jelentős szerepet játszanak a pályázati bevételek a kari gazdálkodás stabilitásában. Arra törekszenek, hogy a képzéseik önfenntartóak
legyenek, és ne legyen szükség keresztfinanszírozásra.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kar minőségirányítási rendszerének kialakítása és működtetése jó színvonalon halad, s a meglévő specialitásai ellenére is jól integrálódik az intézményi minőségirányítási rendszerbe, azok elvárásaihoz.
Alapvetően önértékelés fókuszú működési logika mentén valósulnak meg a folyamatok, a dokumentálási
tevékenység tovább javítandó.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok rendszeres felülvizsgálatát a kar decentralizáltan, az adott képzésért felelős intézet
hatáskörébe utalva végzi. A teljes képzési program felülvizsgálatára az egyes képzési ciklusok végén, –
adott esetben – külső szakértők bevonásával és hallgatói értékelések figyelembe vétele mellett kerül sor
rendszeres időközönként, de minimum ötévente.
A képzésben részt vevő hallgatók döntő többségben aktív munkaerő-piaci státuszúak, jelentős hányaduk
önmaga is munkáltató. Ebből kifolyólag a kar közvetlenül tudja a munkaerő-piac képviselőitől származó
visszacsatolásokat érvényesíteni.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelés szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) tartalmazza,
amely a követelmények megfogalmazásán túl a törvényi előírásokról is tájékoztatja a hallgatókat. A szabályozások nyilvánosak, a honlapon elérhetők.
A kari gyakorlatban szorgalmazzák a hallgatói interaktivitást erősítő speciális számonkérési formák alkalmazását, ideértve az évközi esetmegbeszélésekről szóló beszámolóktól és az írásbeli és szóbeli prezentációs képességeket próbára tevő feladatoktól kezdve a csoportos vizsgafeladatokig mindent.
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3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A kari humánpolitikai fejlesztések céltudatosak, tervezettek, az oktatók kiválasztásának szempontjai jól
meghatározottak. A SE EKK-n az oktatói létszám meghaladja a (eddig jogszabályban elvárt) 40 főt. Az
öt évvel ezelőtti, még intézeti státuszú egységek állományához képest a minősített oktatók száma és aránya a karrá alakulásban folyamatosan nőtt, jelenleg 56%-os, további emelkedése néhány éven belül várható. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori
iskolájának a törzstagja. A teljes oktatói körben a korfa kedvező, a 43 oktató közül 31 fő a 31-50 éves
korcsoportba tartozó.
Oktatói munka hallgatói véleményezése rendszeresen történik, szemeszterenként két alkalommal van
szóbeli értékelés. Célszerű az egyetem általános ez irányú gyakorlatának az átvétele a jelenlegi egyedi
megoldás mellé.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar oktatási infrastruktúrája általában jó. Kiemelkedő az Egészségügyi Menedzserképző Központ infrastrukturális helyzete (Kútvölgyi út). Itt a hallgatói ügyintézés elektronikus támogató rendszer (ETTR)
segítségével zajlik, a hallgatók személyes fejlődésének támogatására tutori rendszert működtetnek. A
központ képzésfejlesztési tevékenysége nemzetközi közegben valósul meg. …
Az egészségügyi szervező alapképzésük (egyik) helyszíne azonban igen távoli, a Semmelweis Egyetem
pesti campusa közelében, a Nagyvárad téri, korszerűnek már nem nevezhető épületben van, a hallgatói
ügyintézés pedig még odébb, másutt. A különböző „telephelyek”, helyszínek közelítését javasolt immár
megfontolni.

3.6. A kar belső információs rendszere
Az EKK-n a képzési adminisztráció elsődleges platformja az egyetemi NEPTUN rendszer. Ezt egészíti ki
a kari (TÁMOP pályázat keretében támogatott) fejlesztés eredményeként létrejött Elektronikus Tanulást
Támogató Rendszer (ETTR), amely egyelőre csak az Egészségügyi Menedzserképző Központban működik. Az oktatási programok megfelelő módon elérhetők, akár a tanterv, akár a tantárgyak vonatkozásában. A végzett hallgatókkal történő kapcsolattartás kimagasló színvonalú, ingyenes Alumni fórumot működtet az EMK.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlap (http://semmelweis.hu/ekk/) elérhető. A honlapon található információk frissek, naprakészek, azok folyamatosan frissülnek. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ betegbiztonsági fórumot
működtet.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok







Képzéseik jelenlegi helyszíneit, telephelyeit javasolt közelíteni, vagy olyan megoldást találni,
amely szerencsésebb, az érintettek munkavégzését kedvezőbben alakítja, azt megfelelően
szolgálja.
A képzési paletta továbbfejlesztése a szolgáltatásközpontúság megtartása mellett célszerű.
Együttműködésben, illetve székhelyen kívül (vagy közösen?) folytatott képzéseik
körülményei a szabályozók pontosabb figyelembevételével tisztázandók.
Az egészségügyi szervező képzésben indokolt a lemorzsolódás alapján a képzés felülvizsgálata.
Elvárt a minőségirányítási tevékenység továbbfejlesztése, a dokumentálási tevékenység erősítése, a feladatokat jól támogató szervezeti működési rend kialakítása.
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Függelék
A Semmelweis Egyetemen folyó képzések
(a 2014/2015-ös tanévben)
Általános Orvostudományi Kar

képzési terület: orvos és egészségtudomány
tudományterület: orvostudományok

mesterképzés (MSc):
általános orvos (osztatlan, N, 12 félév, magyar, angol és német nyelven)
Fogorvostudományi Kar

képzési terület: orvos és egészségtudomány
tudományterület: orvostudományok

mesterképzés (MSc):
fogorvos (osztatlan, N, 10 félév, magyar, angol és német nyelven)
Gyógyszerésztudományi Kar

képzési terület: orvos és egészségtudomány
tudományterület: orvostudományok

mesterképzés (MSc):
gyógyszerész (osztatlan, N, 10 félév, magyar, angol és német nyelven) – ELTE-vel együttműködésben
Egészségtudományi Kar

képzési terület: orvos és egészségtudomány
tudományterület: orvostudományok

alapképzések (BSc):
ápolás és betegellátás - ápoló szakirány (N, L, 8 félév)
- dietetikus szakirány (N, L, 8 félév)
- gyógytornász szakirány (N, magyar és angol nyelven,
székhelyen kívül Luganóban is angol és olasz nyelven, 8 félév)
- mentőtiszt szakirány (N, L, 8 félév)
- szülésznő szakirány (N, L, 8 félév)
egészségügyi szervező (N, 7 félév) – egészségturizmus szervező specializáció
egészségügyi gondozás és prevenció - népegészségügyi ellenőr szakirány (N, L, 8 félév)
- védőnő szakirány (N, 8 félév)
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (L, 8 félév) - képalkotó diagnosztikai analitika, ill. optometria specializáció
mesterképzés (MSc):
ápolás (N, L, 3 félév) (indítását sem a MAB, sem a MAB Felülvizsgálati bizottsága (FvB) nem támogatta 2009-ben)
fizioterápia (N, L, 3 félév)
táplálkozástudományi (N, L, 4 félév)
szakirányú továbbképzések (L):
addiktológiai konzultáns (3 félév), egészségtudományi szakfordító tolmács (angol) (3 félév), egészségügyi projektmenedzser (3 félév), rehabilitációs-kreatív terápia, wellness szakmenedzser (3 félév)
Egészségügyi Közszolgálati Kar

képzési terület: orvos és egészségtudomány,
bölcsészettudomány, társadalomtudomány
tudományterület: orvostudományok, társadalomtudományok

alapképzés (BSc)
egészségügyi szervező (N, 7 félév) - egészségügyi ügyvitelszervező specializáció - BME-vel együttműködve
mesterképzés (MSc, MA) (L)
egészségügyi menedzser (3 félév)
mentálhigiénés családtudományi és családterápiás (4 félév)
szociális munka (4 félév)
szakirányú .továbbképzések (L): executive egészségügyi szakmenedzser, laktációs szaktanácsadó
vizsgára felkészítő, mentálhigiénés lelkigondozó, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő, integrált szülőcsecsemő konzultáció
33

SE akkreditációs jelentés – FÜGGELÉK

A SE doktori képzései (PhD)

–

tudományterületek: orvostudományok, természettudományok,
társadalomtudományok

Elméleti orvostudományok Doktori Iskola (tud.ág: elméleti orvostudományok)
Gyógyszertudományok Doktori Iskola (gyógyszerészeti tudományok)
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola (klinikai orvostudományok)
Mentális egészségtudományok Doktori Iskola (egészségtud., klinikai orvostud., szociológiai tud.)
Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola (biológiai tud., elméleti orvostud., klinikai orvostud.)
Patológiai tudományok Doktori Iskola (egészségtud., elméleti orvostud., klinikai orvostud.)
Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola (elméleti orvostudományok, klinikai orvostud.)
*******************

Az LB tagjai:
Elnök: Fésüs László, az MTA r. tagja, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem ÁOK
Tagok:
Boncz Imre, PhD, egyetemi tanár, PTE ETK
Fülöp Ferenc, az MTA r. tagja, egyetemi tanár, SZTE GyTK
Veresné dr. Somosi Mariann, CSc, egyetemi tanár, ME GTK
Raposa Bence, HÖOK delegált, PhD hallgató, PTE, ETK
MAB referens: Ruff Éva
A látogatás időpontja: 2015. április 28-29.
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