Határozat
a Miskolci Egyetem intézményakkreditációs értékeléséről
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a
felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European
Higher Education Area, ESG) alapján értékelte a Miskolci Egyetemen folyó képzés, tudományos
kutatás feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését,
személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását. Az intézményi

észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést a MAB az alábbi
határozattal fogadta el. (A jelentés a határozat melléklete.)
A MAB 2014/8/IX/2. sz. határozata
1. A Miskolci Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB megállapította,
hogy az egyetem megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében
a MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül az egyetem
megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).
A MAB a Miskolci Egyetemet, valamint annak karait:
 Állam- és Jogtudományi Kar
 Bölcsészettudományi Kar
 Gazdaságtudományi Kar
 Gépészmérnöki és Informatikai Kar
 Műszaki Anyagtudományi Kar
 Műszaki Földtudományi Kar
egyetemi karként akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek
való folyamatos megfelelés esetén – 2019. december 31.

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos
intézkedésekről 2016. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot.
2. Az Egészségügyi Kar akkreditációja 2019. december 31-ig hatályos, 2015. szeptemberében
induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával. A MAB a monitor vizsgálat
eredményének függvényében
a) a követő (monitor) vizsgálat indokául jelzett hiányosság (egyetemi karral szemben
támasztott jogszabályi (számszerű) előírás jelenlegi nem teljesülése) megszűnése esetén
egyetemi kari akkreditációt ad, fenntartva az akkreditáció 2019. december 31-ig szóló
hatályát,
b) a fent jelzett feltételnek a törvény adta határidőig való nem teljesülése esetén, egyetemi
kari akkreditációt (az adott karnak) nem adhat. Megállapíthatja, hogy a főiskolai karral
szemben támasztott jogszabályi elvárások teljesülnek, és ilyenként az akkreditáció hatálya
szintén 2019. december 31.
Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről
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