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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I.

Akkreditációs minősítés
2014/9/VIII/1. sz. MAB HATÁROZAT

A
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

az egyetem akkreditációja
– az intézményakkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén – 2019. december 31-ig hatályos,
2016 szeptemberében induló követő (monitor) eljárás
közbeiktatásával.

Az akkreditációs minősítés indoklása
A nemzeti felsőoktatásról szóló hatályos 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs
elvárásai alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet a MAB egyetemként
akkreditálja1. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében a MAB
a következőket állapította meg:
o Az intézmény legalább három (ténylegesen 8) egyetemi karral rendelkezik.
o Az intézmény az Nftv. szerinti2 képzési szerkezetben folytat képzést,3 ezen belül legalább két képzési
területen4 (ténylegesen 6) jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen5
(ténylegesen 5) 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 (1400 főből 1396 fő: 99,7%).
o A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók, kutatók
legalább ötven százalékának van tudományos fokozata (1396 főből 839 fő: 60,1%).
o Tudományos diákköröket működtet.
o Az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni.
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 – a minőségüggyel kapcsolatos dokumentumok kivételével –
alapvetően kidolgozottak, rendelkezésre állnak.
o Az intézmény minőségbiztosítási6 és –fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a vezetési,
tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárások – a II. és III. fejezetben megfogalmazott
észrevételekre is tekintettel – egyetemi szinten nem koherensek.
A két éven belüli követő (monitor) eljárás előírásának indoka, hogy az egyetem intézményi szinten nem rendelkezik
önálló minőségpolitikával, minőségbiztosítási stratégiával és –szabályzattal, továbbá a minőségüggyel kapcsolatos
jelenlegi kari eljárások módja és színvonala jelentősen eltérő.

Mindezek részletesebb kifejtését ld. az intézményi és a kari értékelésekben.
Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
2 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 felsorolása: bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; műszaki;
társadalomtudomány; természettudomány.
5 A vonatkozó tudományterületek felsorolása: bölcsészettudományok, műszaki tudományok, művészetek, 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
1
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II. Minőségértékelés
II.1. Az egyetem általános helyzetképe
Honnan hova tart az egyetem
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az ország első számú műszaki felsőoktatási
intézménye. Az 1872-től jegyzett, patinás egyetem évszázadokon át a magyar műszaki élet nemzetközi
színvonalú oktatási intézménye. A magas szintű hazai mérnökképzés tradicionálisan az ország gazdasági
hajtóerejének számít, ami kötelezettséget jelent az egyetem vezetői számára. Egyes vélemények szerint az
újkori mérnökképzés az intézményben az ezredforduló előtti években volt a legmagasabb szinten. A 21.
század első évtizedében általában, de a mérnökképzésben jelentősen csökkent a hallgatók tudást szerző
képessége és a vele járó képzési színvonal is, elsősorban a kétszintű érettségi és a bolognai képzési rendszer
nem kellő körültekintéssel történt bevezetése miatt. Ezek a problémák már a 2009-es akkreditáció során
láthatóak voltak, sőt az akkori javaslatok egy része is már ezeknek a negatív hatásoknak a korrekciójára
vonatkozott. Bár a 2005-ben bevezetett rendszerről már kellő mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre, a
negatív következmények többsége még ma is fennáll. Az egyetem igyekszik ezeket a gondokat saját hatáskörén belül enyhíteni, de az érdemi változtatáshoz oktatáspolitikai intézkedésekre is szükség van.
A BME oktatáspolitikáját jelenlegi is a tradicionálisan magas színvonalú oktatás szándéka, a tudományos
igényű elméleti alapozás és a különböző partnerek bevonásával folytatott gyakorlati képzés jellemzi. A
kutatóegyetemi státusz az intenzív alap- és alkalmazott kutatási programoknak köszönhető, a termék- és
szolgáltatásfejlesztésekkel kiegészülve. Az egyetem megfogalmazott kettős célja: a legmagasabb legyen a
BME diploma regionális értéke, és a BME-t a K+F+I területén a hazai gazdaság meghatározó intézményekén tartsák számon.
Már az értékelés elején kijelenthető, hogy a BME továbbra is Magyarország elsőszámú, nemzetközileg is
jegyzett műszaki felsőoktatási intézménye, ahol az egyetem vezetése és oktatói sokat tesznek a hagyományosan magas minőség és a korábban megszerzett hírnév megőrzése érdekében a különböző kedvezőtlen
peremfeltételek ellenére. Ezek részletesebb kifejtése, értékelése a kari jelentésekben megtalálható. A kérdés az, hogy az egyetem átfogó funkciói, az egyetemi vezetés lehetséges hozzáadott értékei tartalmi programjaikkal a különböző, de mindenképp erős karok autonóm működése mellett milyen mértékben arányosak. Másként egy intenzív, segítő, koordináló felső egyetemi vezetéssel együtt: az erős karok miként válnak
egy erős intézményi egységgé?
Az önértékelésében és az Intézetfejlesztési Tervben (IFT) 2016-ig megfogalmazott rövid távú célok elsősorban a BME hazai műszaki felsőoktatási intézmények közötti vezető szerepének megerősítését szolgálják. Az egyetem jövőképe a magasabb színvonal elérésében, a minőség és az alkalmazkodóképesség növelésében merül ki, de semmilyen területen (hallgatói, oktatói létszám, K+F+I tevékenység, létesítmények
stb.) nem tervez mennyiségi növekedést. Szervezeti struktúrájában nem tervez változtatást, és nem kíván
részt venni semmiféle integrációban. Ugyanakkor számos minőségjavító programot, kiigazítást, fejlesztést
indított el a belső folyamataiban:
- Folyamatos megfelelés a kutatóegyetemi elvárásoknak.
- A képzési programok folyamatos fejlesztése, minőségbiztosítás.
- Szervezeti és menedzsment, költségvetési és gazdálkodási kultúra fejlesztése.
A legutóbbi akkreditációs eljárásban feltárt problémák, megfogalmazott fejlesztési javaslatok többsége esetében intézkedések történtek, azonban továbbra is hiányosságok tapasztalhatók elsősorban a minőségbiztosítás területén. A 2009. évi jelentésben megfogalmazottak szerint: „A rendszer tökéletesebbé tétele az önértékelések két-három évenkénti megismétlését igényli.”, önértékelésre azonban az elmúlt időszakban egyáltalán nem került sor, amire az intézmény érdemi magyarázatot nem adott. A minőségbiztosítást érintette
annakidején a következő észrevétel is: „… megfontolandó, hogy a kari rendszerek hatékonyabbá tételére,
a dékánok munkájának segítésére nem lenne-e célszerű valamennyi karon minőségügyi felelősi funkciót
létrehozni.” – de ebben a tekintetben változás nem történt. A kari felelős koordinátor kinevezése nem feltétlenül igényelne főállású státuszt.
A közelmúltban bekövetkezett – az önértékelésben „gazdasági sokknak” minősített – változások jelentősen
szűkítették az egyetem mozgásterét, a bevételei csökkentek. A BME sajátossága a jelentős gazdasági, ipari
kapcsolati rendszer, amely enyhíti a felsőoktatás finanszírozási kilengéseinek negatív hatásait. Ugyanakkor
ennek a helyzetnek is lehetnek nemkívánatos következményei (kiszolgáltatottság, kerülendő kompromiszszumok, minőségromboló hatások, stb.). Ezek nem egyformán jelentkeznek az egyetem karain, de a karok
4
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feladata, helyzete is eltérő. Madártávlatból nézve a nyolc kar összességében egy egyetemi egységet alkot.
A működtetés, a szabályozás szempontjából az egység példaértékű, ami könnyen azt a látszatot keltheti,
hogy elsősorban a működtetés, a gazdálkodás a meghatározó és nem a tartalom (az oktatás, kutatás-fejlesztés). A bizottságnak a látogatáson ennek cáfolatáról egyértelműen nem sikerült meggyőződnie. A megállapítás még akkor is megszívlelendő, ha a mindenre kiterjedő szabályozás a tartalmat és az oktatás minőségének javítását is szolgálja. A bizottság ezt a megjegyzését annak tudatában teszi, hogy a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az ország egyik legjobban szabályozott módon, stabil gazdálkodással működő felsőoktatási intézménye.
Igen sok és jó oka van az egyetemnek arra, hogy ezt a stabilitás miatti alapállást hirdesse7, de ennek mértéke
megkérdőjelezhető. Hiányolható továbbá az a feltételes szándék, hogy kedvező irányú változások esetén a
jelenlegi szabályzás akár jelentős mértékű felülvizsgálatára kerülhet sor.
Mindazonáltal hangsúlyozzuk, hogy a Látogató Bizottság valamennyi kritikainak tűnő megjegyzésével, javaslatával az intézmény fejlődését és versenyképességének további növelését kívánja szolgálni.
Az egyetem dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A BME-nek nyolc erős pillért jelentő, precízen kidolgozott elvek szerint, autonóm módon működő kara
van. Az egyes karok mérete, helyzete, lehetőségei, képzési programjainak és kutatásainak területe eltérő,
de működési szabályai szigorúan azonosak. A szabályozottság, a tervezettség szolgálja és garantálja a működés stabilitását. A változó, olykor kiszámíthatatlan központi finanszírozási helyzetben – főleg a stabilitás
szempontjából – ez vitathatatlan előnyt jelent még akkor is, ha az egyetem, oktatásra fordított állami forrásai nem sokkal haladják meg a teljes költségvetésének egy harmadát. Az egyetem önértékelésének hangsúlyos eleme a karok működését meghatározó „Kari alrendszerek - csillapítási szabályok” című fejezete.
Ennek iránymutató értéke az a ±5 %-os felső határérték, amelytől a karoknak az évenkénti költségvetési
előirányzattól nagyobb eltérés csak együttesen engedélyezett, sőt az átlag csökkenése esetén ezt a határértéket mindenkinek csökkentenie kell8. A mínusz még csak érthető lenne, bár az egyetem nem egy gazdasági
társaság, de a plusz? Miért kell évek óta visszafogni például az értelmes növekedést? A mérnökképzésben
ennek a stabilitást és szolidaritást biztosító szabályrendszernek a merevnek tűnő alkalmazása napjainkban
– még bizonytalan környezetben is – meggondolandó. A technológiák gyors fejlődése, kölcsönhatásai, a
szinergia lehetősége, az ipari kapcsolatok változó sajátosságai esetenként rugalmasabb szabályokat és jelentősebb központi koordinációt igényelnének.

7

8

Idézet az IFT-ből: „A magasabb színvonal és a jobb minőség, mint cél megvalósítását – a 2012-2016-os időszakot

tekintve – amellett képzeljük el, hogy hallgatói és munkavállalói létszámban, a K+F+I tevékenység volumenében,
valamint létesítmények méretében számottevő növekedést nem tervezünk. Ez azt is jelenti, hogy a BME kari struktúráján sem kíván változtatni, és egyéb szervezeteinek szerkezetén és nagyságrendjén sem. Létesítményei közül csak
a jelenlegi kampuszon kívüliek értékesítését nem veti eleve el, és új létesítményeket sem tervez használatba vonni.
Az előzőekből következik, hogy a BME semmilyen integrációban nem kíván részt venni, oktatási-kutatási profiltól,
szervezeti egységtől nem kíván megválni, újakat pedig legfeljebb csak kisebb nagyságrendben, az előzőekben rögzített szervezeteihez illeszkedve, mai létesítményeiben befogadva tudunk elképzelni. Úgy ítéljük meg, hogy – a tevékenységet, a struktúrát és a méret-adatokat illetően – erre a hozzáállásra a Műegyetemet a közelmúltban végrehajtott szervezeti, működési és gazdálkodási reformok eredményei jogosítják fel. A BME miközben ezen peremfeltételek
stabilizálásával védi és őrzi alkalmazkodóképességét új helyzetekhez és kihívásokhoz, belső folyamatait illetően
számos minőségjavító változtatást, kiigazítást, átfogó fejlesztést indított, illetve indít el.” Hasonló tartalmú nyilatkozatot tartalmaz a 2014-es önértékelés is.
Idézet az önértékelésből: „Iránymutató értéke a végső plusz-mínusz 5%-os korlát (azaz egy kar – a többi karhoz
mérten – négy év alatt maximum 19% csökkenést, illetve maximum 22% növekedést élhet meg). Ezt az iránymutató
5-5%-os értéket csökkenteni kell, amennyiben az összes kari támogatási mérték drasztikusan leesik, növelni, ha
drasztikusan emelkedik. (Egyéb körülmények, így például a kari reakcióképesség változása – pl. kötelező bértáblaemelés esetén –, az adott évre vonatkozó átmeneti szabályozással kezelhetők.) Az iránymutató 5-5%-os érték kiszámításakor figyelembe kell venni a költségtérítéses (önköltséges) alap-, mester, osztatlan (illetve egyetemi vagy főiskolai) képzésekkel kapcsolatos (saját) bevételeket is. (Illetőleg egyedi, átmeneti szabályozással egyéb, az állami
költségvetési támogatáshoz hasonló támogatásokat, saját bevételeket.”
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Az intézmény felső vezetése – a szabályozáson túl – az operatív folyamatokban leginkább monitorozási
jelleggel vesz részt (az intézmény működésére jellemző, hogy „a karokon folyik az élet”). A kialakított
működési rendszernek komoly előnyei és hátrányai is vannak.
Előnyt jelent többek között, hogy:
- a karoknak a szigorú szabályokon belüli autonómiája biztosítja a folyamatok, a költségvetés pontos
tervezhetőségét és a világos felelősségi határokat;
- az éves ±5 %-os költségeltérési korlát garantálja a stabil, biztonságos működést;
- a szabálykerülés veszélye alacsony szinten tartható;
- az önálló egységenként működő karok minden területen költséggazdák, maguk határozhatják meg
az egyes esetekben az optimális megoldást.
A rendszerből adódó hátrányok:
- a karok esetenként izolált működése, illetve lehetséges, elkerülhető érdekellentétek, viták;
- statikus állapot, a dinamikus folyamatok, fejlődés lefojtása;
- egyes feladatok esetében felesleges, elkerülhető redundancia;
- alacsonyabb szinten tartása a karok közötti szinergia lehetőségek;
- alacsonyabb szintű az egyéni motiváltság;
- a karok szerinti optimum egy adott területen nem jelent automatikusan egyetemi szintű optimumot
is;
- a szerkezeti átalakítások végrehajtása nehezebb.
Az egyetemi szintű döntéshozatalban meghatározó jelleggel vesznek részt a kari dékánok is, de sorsdöntő
kérdések erre a szintre kevésbé jutnak el (ezt a Szenátus egyes tagjai úgy fogalmazták meg, hogy „ezen a
szinten már nincs vita”). A fontos kérdések olykor karonként, külön-külön, akár eltérő módon dőlnek el. A
±5 %-os gazdálkodási limit akár úgy is értelmezhető, hogy az egyetem vezetése a központi feladatok egy
részét a karokhoz delegálta. Ugyanakkor a szabályzás és ezen keresztül a legfontosabb kérdések viszont
csak szűk felső körben fogalmazódnak meg.
A BME legfőbb döntéshozó szerve a legfeljebb 28 tagból álló Szenátus, amelynek elnöke a rektor, továbbá
hivatalból tagja a gazdasági és műszaki főigazgató. A testület 16 fő oktató-kutató tagját – karonként 2-2
főt megválasztva – a karok delegálják. A Szenátus 8 hallgató tagjából hetet a hallgatói önkormányzat, egy
tagot a doktorandusz önkormányzat delegál. A testület ülésein a rektorhelyettesek, a dékánok, az Egyetemi
Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke tanácskozási joggal vesznek részt.
A BME hallgatói képviseletét egy alulról építkező hallgatói önkormányzat adja, amelynek intézményi
szintű szervezete az Egyetemi Hallgatói Képviselet. Az EHK-ban a karok méretétől függetlenül minden
kari HK 2-2 fővel képviselteti magát, ami már önmagában felveti az aránytalanság kérdését. Az Egyetemi
Hallgatói Képviselet elnökét a 16 fős képviselet tagjai közül választja meg. Az EHÖK döntéshozatali részvétele hasonló a karokéhoz; az EHÖK és a kari HÖK között ugyanaz az önállósági szakadék észlelhető,
mint a dékánok és a rektor, ill. rektor-helyettesek között. Ezért nagyon nehéz egységesen és átfogóan megítélni a hallgatói önkormányzat tevékenységét. Mindamellett egyetemi szinten is érzékelhető, és kedvezőnek értékelhető, hogy az oktatók és a Hallgatói Képviselet között nincs feszültség.
Az egyetem oktatási feladatainak jellegéből fakad, hogy jelentős horizontális programok, képzések vannak.
Ez a mátrix jellegű tevékenység elsősorban szabályozási szinten koordinált központilag, a kari autonómia
miatt viszont esetenként feszültséggel, érdekellentétekkel terhelt. Az „átoktatás” természetes és gyakori
módszer, de ehhez illeszteni kell az oktatók motiválását, minőségi érdekeltségét.
Az infrastruktúra használatának csak a kisebbik hányadát érinti a központi elosztás, ezért a rendelkezésre
álló terület kihasználása valószínűleg tovább optimalizálható.
Összegzésként – információ hiányában tényszerűen nem, csak feltételezéssel – kijelenthető, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a magyar felsőoktatás talán legstabilabb pénzügyi helyzetben lévő intézménye. Mindehhez egy magas igényességi szint társul, amely az évszázados tradíciót követve
a legtöbb karon hangsúlyosan kitapintható. Külön elemzést igényelhet annak feltárása, hogy a fejlődés
dinamizálásának igénye miért nem érzékelhető egyetemi szinten is.
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Az egyetemi C-SWOT analízis
Az analízis több olyan fontos információt is tartalmaz, ami az önértékelés szöveges részéből hiányzik. Az
egyes megfogalmazások komoly elemzésre utalnak, tartalmuk a vezetés felelős gondolkodását tükrözi.
Ugyanakkor többször fedezhető fel ellentmondás az analízis és az önértékelés egyes részletei között. Például: „a finanszírozót nem érdekli a karok közötti rivalizálás, széthúzás; a kutatási kapacitás egy része; van
ahol kevés a kutatói kapacitás; a mutatott alacsony teljesítmény miatt egyes kutatói csoportok elszigetelődhetnek”.
Ezen túl legfeljebb az analízis szempontjából megjegyezhető, hogy egyes megállapítások besorolása, kategorizálása kérdéses. Például:„a kutatási kapacitások egy része a külföldi finanszírozót nem érdekli, vagy
nem versenyképes” megállapítás nem korlát, inkább gyengeség. Ugyanez vonatkozhat a kutatásnál olvasható „bizonyos területeken kapacitás-korlát” értékelésre is. A SWOT analízisben a korlát jellemzően külső
tényezőtől függ, a gyengeség viszont saját szándékkal korrigálható. A „kevésbé képzett hallgatókat tudunk
vonzani” kitétel, mint veszély alapjában önkritika és inkább gyengeség. Összességében megállapítható: az
egyetem az önértékelésében átfogó, részletes, értékes elemzést készített, ami a jelzett korrekciókkal jó alapot szolgálhat az IFT aktuális revíziójához.

II.2. Az egyetem kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
Az egyetem képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A BME 7 képzési területeken és 4 képzési szinten (alap-, mester, doktori és szakirányú továbbképzésben)
igen széles portfolióban lát el oktatási tevékenységet. A bolognai képzési rendszerben 22 alapképzési – és
43 mesterképzési szakon folytat képzést, ezeken belül egy osztatlan mesterszakot (építészmérnöki) is kínál
a hallgatóknak. Az alapképzési szakok közül hármat angol nyelven is, további egy szakot német nyelven
is oktat, mesterképzésben pedig 6 szakon indítanak angol nyelvű képzést is (ld. a függelékben felsorolt
szakok jegyzékét). Az intézményben 5 tudományterületen, 13 doktori iskolában folyik PhD képzés; a Természettudományi Karon 3, az Építészmérnöki -, a Gazdaság- és Társadalomtudományi -, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 2-2 doktori iskola, az Építőmérnöki -, a Gépészmérnöki -, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki -, és a Vegyészmérnöki Karon 1-1 doktori iskola működik. A Vásárhelyi Pál
Építőmérnöki és Földtudományi -, valamint a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori
Iskolában angol nyelvű képzést is indítanak. Figyelemmel a munkaerő-piaci igényekre, és a már végzett
hallgatók szakmai továbbfejlődésére – közel 90 szakirányú továbbképzést hirdetnek levelező munkarendben.
A vizsgált időszakban a graduális képzésben első évfolyamra beiratkozók száma – az adatok némi ingadozása mellett – kismértékben, a 2009-es 5379 főről 2013-ra 5788 főre nőtt, ezen belül az alapképzési és a
mesterképzési hallgatói létszámok között igen nagy az eltérés; az alapképzési létszámok lényegesen magasabbak. 2009 és 2013 között az összesített adatok szerint az első évfolyamra beiratkozók száma és aránya
alapképzésben / mesterképzésben 21118 / 7347 fő, azaz ~65%./~35%. A képzésben résztvevő összes hallgatói létszámot tekintve az arányok a mesterszakok javára változnak: 69270 fő / 37865 fő, azaz 45% /
55%, ami feltehetően az osztatlan képzésben kisebb mértékű lemorzsolódásból adódik. A graduális képzés
szakjainak többsége teljes idejű képzésben folyik. Az egyetem hallgatói jellemzően államilag finanszírozott
képzésben vesznek részt, a költségtérítéses hallgatók aránya viszonylag állandó; 18–20 %. A passzív hallgatók aránya a vizsgált időszakban közel 12 %-os növekedést mutat.
A hallgatói eredményeket tekintve a bolognai képzési rendszerben – bár szakterületenként, képzési szintenként nagyon eltérő mértékben – általában magas a lemorzsolódók aránya; a vizsgált időszakban „kimenő” hallgatók közel 50%-a vagy nem a mintatanterv szerint végzi a tanulmányait, vagy végleg lemorzsolódik. Az utóbbi években a hallgatói előrehaladásban és lemorzsolódásban némi javulás tapasztalható.
A 2012/13-as tanévben az érintett hallgatók 58,4 %-a szerzett diplomát, 10,6 % abszolvált, 4,3% záróvizsgát tett, de nyelvvizsgahiánya miatt diplomát még nem kapott, és 26,6 % lemorzsolódott. Az alapszakokon
a tényleges lemorzsolódás kb. 35 %. Ennél veszélyesebb és pontosan még nem megállapítható az a hallgatói arány, akik képességeik ellenére, különböző okok miatt nem jelentkeznek mesterképzésre, ami egyfajta
további lemorzsolódásnak számít.
Az intézményben az utóbbi öt évben összesen 635 hallgató iratkozott be doktori képzésre, 2013-ban a
doktoranduszok száma 532 fő volt, a vizsgált időszakban 12 fő szerzett PhD fokozatot. Hazai viszonylatban
7

BME akkreditációs jelentés
nem tekinthető a legjobb indikátornak a teljes hallgatói létszámhoz viszonyított doktori fokozatott
szerzettek összehasonlítása, mivel a felsőoktatás tömegesedése egyes esetekben torz eredményeket mutat.
A legutóbbi két évben a doktorandusz hallgatók a teljes hallgatói létszám 2,2%-át tették ki, ugyanakkor a
végzett hallgatói létszámhoz viszonyítva sokkal magasabb ez az arány, az intézményben igen magas PhD
fokozat színvonala, nemzetközi elfogadottsága. A PhD képzés eredményességének javítását célzó
elvárások következetes érvényesítése az oktatói utánpótlás, és fiatalítás eszköze is lehet.
Az intézmény hírneve is indokolja, hogy az ország műszaki pályát választók harmada ezen az egyetemen
tanul. Ez az esetek nagy százalékában azt is jelenti, hogy a felvételre jelentkezők legjobban felkészült közel
harmada a BME-t jelöli meg első helyen. Fokozottan igaz ez a vezető szerep a mesterképzésre, ahol az
államilag finanszírozott, országos képzési keret 41,7 százalékát a BME kapta. Ennek megfelelően a felvételi pontszám alsó értéke is magas, 300 pont alatt a BME-re nem lehet bekerülni; a vizsgált időszakban
jellemzően 330-360 közötti, a jelentős, meghatározó karok esetében a 360-t meghaladó volt a ponthatár.
A műszaki képzési területen csak a BME-re jelentkeztek többen, mint amennyi államilag támogatott hely
volt, azaz ezen a területen csak itt volt túljelentkezés. A statisztikai adatok szerint 2010 – 2013 között
jelentősen csökkent a 18 éves korosztály létszáma, de még jobban a felsőoktatásba jelentkezők száma: 160
ezerről 109 ezerre. Ezek ellenére csekély mértékben, de növekedett a BME-re felvettek száma: 5972-ről
6196-ra. Ennek egyik oka a kormányzat oktatáspolitikája, amely előtérbe helyezte a műszaki képzés fontosságát.
Az egyetem egyik sikeres szerkezeti értéke, a jelentős mértékű horizontális oktatás, amely a minőség megőrzése és a költségek optimalizálása szempontjából nélkülözhetetlen megoldás. Bizonyára ezen a rendszeren is lehet finomításokat, korrekciókat végezni (arányosság, motiválás, monitorozás és közös korrekciók
stb.), de működési rendszere stabil, kiszámítható. Ugyanakkor, amikor az akkreditáció egyik fontos feltételéről van szó, nevezetesen az Nftv. 108.§ 13. pontjában a hallgatók-oktatók maximalizált arányáról, a
BME átoktatási gyakorlat és tényszámai nincsenek figyelembe véve. A karonkénti kritériumok teljesítésénél
a törvény nem tiltja a hallgatók átoktatás szerinti „elosztását”, ami az önértékelésben szerepeltetve reálisabb képet adott volna.
A bolognai képzésben az alapszakokon – a jelenlegi rendszerben – nagyon nehéz tehetséggondozást folytatni. A különböző kari jelentésekben találhatók követendő ötletek, de intézményi szinten legfeljebb a Tudományos Diákköri Konferenciákról (TDK) lehet említést tenni, amely javuló tendenciát mutat, de a résztvevő hallgatók száma a teljes létszám csupán 3 – 3,5 %-át teszi ki. Ezek mellett és ellenére a hazai összehasonlításban a BME 2013-ban vezető pozícióban volt Magyarországon.
Az említett mutatók és a felmérésekből származó eredmények is indokolják, és ennek megfelelően a
BME már régóta szorgalmazza az emelt szintű érettségi kötelezővé tételét a felvételinél, ami jelentős
minőségjavulást eredményezne. Az egyetem vezetésének a minőség iránti feltétel nélküli elkötelezettségét mutatja, hogy kész lenne az emelt szintű érettségit megkövetelni, amennyiben erre intézményi
szinten mód lenne.
Lehetőség esetén az intézmény elsősorban a tehetségek megtartása és a minőségi mérnökképzés érdekében egyes szakokon bevezetné az osztatlan képzést. Kezdetben, átmeneti időszakra, integrált
(összekapcsolt) BSc + MSc képzés módszerével élnének, vagyis a hallgatók az adott alapszakra történő beiratkozáskor vállalnák, hogy a képzés befejezése után a megfelelő mesterszakon folytatják
tanulmányaikat.
Végzettek elhelyezkedése
A fiatalok szakmaválasztása szempontjából a BME egyike a legjobb helyzetben lévő intézményeknek. Az
egyetem népszerűségét a kormány gazdaságfejlesztési programja is növeli. A végzett hallgatókra jellemzően biztos munkahely, biztos karrier vár. A pozitív változásnak az első fázisa a középfokú oktatást érinti,
de lehetőségként az egyetemnek is kihívást jelent. A látogatás során a bizottság meggyőződött arról, hogy
a „zavaros” szabályzási környezetben az egyetem sok saját kezdeményezéssel igyekszik megfelelni a kihívásoknak. Már 1999-től bevezette a diplomások pályakövetését (DPR). Sajnálatosan alacsony (15 - 20 %)
visszajelzési arány mellett az információk számos területen felhasználásra kerülnek.
Összességében elmondható, hogy az egyetem végzőseinek nincs, sőt a hallgatóknak sincs elhelyezkedési
gondjuk. A gazdasági válság hatásainak és a kimenő kínálat csökkenésének következményeként egyes területeken abnormális állapotok alakultak ki, amelyek már az oktatás minőségét is komolyan kockáztathatják. Egyes karok jelentései foglalkoznak ezekkel a problémákkal, de jellegüknél fogva túlnyúlnak az intézmény határain, mint például a nappali hallgatók esetében a teljes munkaidejű munkaviszony.
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2.1. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
K+F+I és tudományos eredményei jellemzően a karoknak vannak, ezekkel az egyes kari jelentések részletesen foglalkoznak. Ugyanakkor az intézmény szintjén a következő átfogó kép látható. Meghatározó mértékben jelentősek az egyetem tradicionális ipari kapcsolatai. Az egyes karok jelentéseiben differenciáltan
részletezett és értékelt ez a kapcsolati rendszer, amely a legnagyobb bevételi forrás. Ugyanakkor az lenne
az ideális, ha a K+F+I tevékenységben nem a forrásszerzés, hanem teljes egészében a K+F tartalom és
annak eredményei jelentenék az alapvető szempontot. A BME súlyát jelzi, hogy a bevételi források jelentős
hányada külföldi eredetű. Ez a 30-40 % közötti arány az intézmény valódi nemzetközi beágyazottságát,
megítélését jelzi, ami a további fejlődés egyik fókuszpontja lehet, illetve annak kell lennie. A bevételi források kezelése teljes mértékben a karok jogköre, ami egy intézmény jövőjének kialakítása szempontjából
nem biztos, hogy a legszerencsésebb megoldás. Bizonyos mértékben ugyanez vonatkozik az egyetem pályázati tevékenysége egy részére is.
A BME oktatóinak-kutatóinak publikációs teljesítménye hazai viszonylatban az élvonalhoz tartozik. A tudományos kutatás területén elért kimagasló eredményeket jelzik a publikációs aktivitás számszerű, az
MTMT adatbázis alapján a 2011-2012-es időszakra összesített adatai is. Ebben a két évben az egyetem
oktatói és kutatói összesen 643 magyar nyelvű tudományos cikket, 1358 idegen nyelvű tudományos közleményt és 354 könyvfejezetet publikáltak. Nagyobb ívű jövőképhez nemzetközi összehasonlításra van
szükség. Ilyen információkhoz a bizottság nem jutott, de az egyetem bizonyára rendelkezik ilyen adatokkal.
A pályázati tevékenységből a BME bevétele mindkét évben 5-5 mrd Ft volt.

2.3. Gazdálkodás
A BME gazdálkodása önmagában stabil, a biztonságot adó tartalékképzés stratégiája példaértékű, ami a
jelenlegi, változó kormányzati szabályozás, átalakítás időszakában igen fontos erény. Ez a több helyen
érzékelhető prioritás – egy külső megfigyelő számára – azonban a forrásvadászat kényszerét is láttatja.
Ennek könnyen lehet következménye a szakmai minőségi megalkuvás. Ezt támasztja alá néhány olyan
vezetői vélemény, amely szerint az ipari kapcsolatok egy jelentős része nem kölcsönös érdekeken alapul.
Az ipari kapcsolatok természetesen meghatározó jelentőségűek és a hazai felsőoktatásban egyedülálló értéket képviselnek.
Az állami támogatás az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent, a költségvetésből származó összes bevételt tekintve a 2009. évi 16 mrd Ft-ról 2012-re 14.57 mrd Ft-ra. Ezzel párhuzamosan a saját bevételek
viszonylag jelentős mértében nőttek: 2009-ban 4,99 mrd Ft-t, 2012-ben7,93 mrd Ft-t tettek ki. A hallgatói
finanszírozás rendszere az elmúlt időszakban többször változott. 2013-ban az alap és osztatlan képzésre
felvett hallgatók 12 %-a volt önköltséges. Ennek jelentős részét a gazdasági képzések adták, a mérnökképzésen, illetve fizika, matematika szakokon az önköltséges hallgatói arány 5%. A hazai felsőoktatásban ez
bizonyára kivételes helyzetet jelent.
A minőség megítéléséhez az elmúlt években a hazai pályázati rendszerben elért eredmények nem, vagy
csak alig jelentenek reális értékelési szempontot. Előfordulhat, hogy egy-egy pályázat jobban szolgálja az
egzisztenciális igényeket, mint a tudományos eredményeket. Szerencsére ez a tendencia megszűnőben van.
Az egyetem sajátossága, hogy a gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket (is) pontosabban lehet elemezni,
taglalni az egyes karok esetében, mint az egész intézmény szempontjából. Az intézményi önértékelés több
mint nyolc oldalon át tárgyalja a gazdálkodás megvalósított rendszerét, amely egyik legfontosabb és dicséretes eredménye, hogy az egyetemnek hosszú idő óta nincsen adóssága. Abban a hazai felsőoktatási rendszerben, ahol intézmények sora csak adóságot termel, ez kimondottan követendő példa. Ugyanakkor célszerű megvizsgálni, hogy minden konstruktív kezdeményezés, újszerű oktatási, vagy kutatási elképzelés,
kiugrási kísérlet – akár kockázat felvállalásával – kellően szabad teret kap-e a jelenlegi gazdálkodási szabályok mellett?
A bizottsági látogatás időszakában a Nftv. szerint egy felsőoktatási intézmény gazdálkodásának, működtetésének a felelőse a gazdasági főigazgató. A BME esetében ettől eltérő gyakorlatot vezettek be; a költségvetés esetében ezt a jogkört az általános rektor-helyettes gyakorolja, a szabályozási kérdésekben pedig az
egyetem főtitkára a meghatározó.
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III.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Intézményi stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A BME a 1990-es évek közepén határozta el egy hatékony, eredményes és minőségelvű szervezeti és működési kultúra kialakítását, aminek megvalósításához a TQM alkalmazása mellett döntött. A TQM bevezetése eredményesnek bizonyult, azonban ez az alapvetően elméleti típusú minőségmenedzsment rendszer
kevéssé alkalmas az olyan operatív tevékenységek kidolgozásához, megszervezéséhez, folyamatos felügyelet alatt tartásához, amely a jelenlegi folyamatosan változó felsőoktatási minőségbiztosítási követelményeknek maradéktalanul meg tudna felelni.
Az intézményi minőségbiztosítás jelenleg is a TQM vezetési filozófián alapul, önálló Minőségpolitikával,
konkrét minőségbiztosítási stratégiával az intézmény nem rendelkezik. Bár az egyetem 2009-2012 között
– az akkori jogszabályoknak megfelelően – létrehozta a Minőségfejlesztési Programját, azt azonban önálló
formában a továbbiakban nem tartotta meg. A minőségbiztosítási rendszerként kezelt, de alapvetően általános stratégiai célokként értelmezhető tervezési tevékenységeket, azoknak a szervezet egészére vonatkozó
működését, fejlesztési irányait az Intézményfejlesztési Terv (IFT) tartalmazza. Ebben a dokumentumban
szerepel a BME jövőképe, értékrendje, intézményi kultúrája, ebben rögzítették az egymásra épülő intézményi célokat, az intézményi működés számszerű jellemzőit, az indikátorokat. Az IFT dokumentum jellegét, terjedelmét és egyéb tartalmi vonatkozásait tekintve minőségbiztosítási szempontból nehezen kezelhető. A 2009. évi Minőségfejlesztési Programban foglaltak kiértékelésére, elemzésére vonatkozó eredmények, valamint azoknak a működési folyamatokba történő visszacsatornázásának az elemei a látogatás alkalmával kevéssé, vagy egyáltalán nem voltak azonosíthatók. Megfontolandó az IFT-ben konkrét minőségbiztosítási stratégiai célként megfogalmazottakat önálló dokumentumban összerendezni, és nagyobb
figyelmet fordítani az abban foglaltak folyamatos felügyeletére, szükség szerinti aktualizálására. Ennek
egyik lehetséges módja a Minőségpolitika önálló dokumentumban való megfogalmazása, és az abban meghatározott intézményi minőségügyi célok, programok részletes akcióprogramokká történő lebontása. Az
intézményi szintű Minőségpolitika lehet az alapja a kari szintű minőségpolitika megalkotásának.
Az intézmény vezetése a 2016-ig tartó időszakban egy olyan kari kontrolling-rendszert kíván bevezetni,
amellyel a kiemelt- és kutatóegyetemi mérőszámok alakulása kari szinten is megfigyelhető és értelmezhető
lesz, és a kari menedzsment minden szintjén lehetővé teszi a beavatkozást, a folyamatok javítását. Javasolható, hogy a tervezett kontrolling rendszerben a konkrét minőségbiztosítási mutatókat is definiálják – az
ESG és MAB követelmények figyelembe vételével – és felügyeljék.
Összességében megállapítható, hogy az egyetem vezetésének minőségtudatossága alapvetően támogatóan
hat az intézményi minőségszemlélet és minőségkultúra fejlődésére. A kiemelten magas minőséget célzó
tevékenységeit tovább erősíthetné, ha az ESG9 által elvárt, konkrét minőségbiztosítási stratégiára vonatkozó követelmények intézményi szintű teljesítésére is nagyobb hangsúlyt helyeznének. A kari szinten realizálódó minőségfejlesztési tevékenységek esetenként elismerésre méltóak, számos „Jó Gyakorlatot” valósítanak meg. Az intézmény érdekeit szolgálhatná a minőségbiztosítási tevékenységek egyetemi szintű koherenciájának megteremtése, központi szintű támogató szervezeti és szabályozási háttér biztosítása és annak folyamatos felügyelete.

Standards and Guidelines in the European Higher Education Area (ESG): „Az intézmény/kar rendelkezzen átfogó
minőségpolitikával és ehhez kapcsolódó eljárásokkal (…) Dolgozzon ki és valósítson meg stratégiát a minőség folyamatos javítása érdekében. A stratégiának, minőségpolitikának és eljárásoknak legyen formális-hivatalos státusza, s e dokumentumok legyenek nyilvánosak.”
9
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3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Intézményi stratégia szintjén az új képzési programok indításának legfontosabb alapelveit, módját és feltételeit fogalmazták meg. A szakindítások részletes szabályait, folyamatát az egyetemi Képzési Kódex tartalmazza, ami kellő biztosítékot jelent megalapozatlan szakindítások elkerüléshez. A dokumentum szerint
minden szak tantervét, tantárgyi programjait egy szakértői testület két évenként felülvizsgálja, és a tapasztalok figyelembe vételével szükség esetén módosítási javaslatokat fogalmaz meg. E tekintetben különösen
fontos szerepe van a karok oktatási dékán-helyetteseiből álló bizottságnak.
2005-ben a kétciklusú képzés kezdetekor a hazai felsőoktatásban kevésbé volt jellemző az a jövőbelátó
BME felfogás, amely szerint minél kevesebb alapszakkal kell indítani az új oktatási rendszert (Más intézményekben inkább a rendelkezésre álló oktatói szaktudás által vezérelt több alapszak indítása mellett döntöttek.). A mesterképzési szakok esetében a képzési kínálat dinamikusan változik. A stratégiája eredményeként indított szakjai, a kialakult képzési szerkezete, jelenleg is az egyetem alapvető erényeit jelentik.
Az egyetemi szintű stratégia nem tartalmaz jövőben indítandó új képzési programok indítására, vagy a
meglévők megszüntetésére vonatkozó elképzeléseket, ilyenek legfeljebb az egyes karok terveiben találhatók. Ez egyébként összhangban van azzal, hogy a BME elsősorban a minőségfejlesztéssel kíván foglalkozni.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítményértékelések 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 hallgatók kari szintű tájékoztatását rektori utasítások írják
elő. A hallgatói teljesítmények szakonként értékelési rendszerét a TVSZ-t kiegészítő kari szabályzatok tartalmazzák. Minden tantárgyhoz precízen felépített adatlap készül, amely a tárgyakról, az oktatás folyamatáról számos információt tartalmaz (pl. a tantárgyfelelősök személye, előtanulmányi rend, részletes tantárgyi tematika, szakirodalom, az oktatás módja (előadás, gyakorlat), követelmények (házi feladat, beszámoló, zárthelyi, a vizsgajegy megállapításának módja stb.) a hallgatók részére. A tantárgyi adatlap arra is
alkalmas, hogy a visszajelzések alapján gyorsan és rugalmasan lehessen korrekciókat végezni.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A BME minősített oktatóinak száma 2007 – 2010 között 22 %-kal, 2010 - 2013 között további 10 %-kal
nőtt, ami az oktatói korfára is jó hatással volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy rendben van az oktatók
garantált és rendszerszerű anyagi megbecsülése. Keresztfinanszírozás nélküli, teljesítményalapú, társadalmi értékének megfelelő kompenzációs rendszert kellene minél hamarabb elérni. Ez pedig már az oktatáspolitika feladata.
Az egyetem oktatóinak és kutatóinak száma az önértékelés adatai szerint 1400 fő, közülük 1396 főt
(99,7%) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott, akikből 839 fő
(60,1%) minősített. A minőségi mutatókat tekintve 20 fő akadémikus, MTA doktora 98 fő, 624 fő PhD/CSc
fokozattal, 97 fő DLA fokozattal rendelkezik. A kvalifikált oktatók munkakör szerinti megoszlása: 125 fő
egyetemi tanár, 407 fő egyetemi docens, 229 fő adjunktus, 30 fő tanársegéd, 53 fő kutató. Az AT foglalkoztatott, minősített oktatók (754 fő) közül a 31 és 50 év közöttiek aránya 58,6% (442 fő); az 51-62 éves
korosztályhoz tartozik az oktatók 27%-a (204 fő); a 63 év felettiek aránya viszonylag alacsony, 5,7% (43
fő), a 31 év alattiak száma 65 fő (8,6%). A docensi besoroláshoz hosszú távon az egyetem több karán
(GEK, VBK, VIK) is elvárása a habilitáció megléte, az egyetemi tanári kinevezés előfeltételeként pedig az
MTA doktora cím megkövetelése. Az egyetemi tanári gárda elöregedését jelzi, hogy a 31 év felettiek körében az 50-55 év közötti korosztály szerepel a legnagyobb arányban és jellemzően ők rendelkeznek MTA
doktora címmel. A korfa és a minősítettségi adatok elemzése már előrevetíti a tudományos utánpótlásban
várható nehézségeket.
Az oktatók minőségének biztosítása nagyon fontos és a fejlődés szempontjából kritikus feladat, de ahogy
az számos területre érvényes a BME-n, úgy ebben a tekintetben is lényegében a karok döntése, a dékánok
személyisége a meghatározó. Az önértékelésben tíz pontban sorolják fel azokat a mechanizmusokat, amelyek az oktatói minőség biztosítására hivatottak.
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Ezek közül a legfontosabbak:
- A 10/5/1 szabály: a kritikus tanszéki, szervezet méret 10 közalkalmazott, 5 minősített, 1 fő teljes
munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanár. Ennek a szabálynak akkor van értelme, ha arányosan
érvényes nagyobb létszámok esetében is.
- Humánpolitikai Szabályzat, amely szigorú előírásokat tartalmaz, beleértve az összeférhetetlenségi
esetek kezelését is.
- „A képzők képzése a BME oktatói körében” pályázatos program. Ennek értékét a széleskörű, tartós
működtetése jelentené.
- Az oktatók minőségének biztosítása teljes egészében a karok szintjére delegált feladat.
- Az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) a minőségbiztosítás szerves része, céljai széles- körűek. A hallgatói részvételi arány ismerete nélkül azonban kérdéses a relevanciája. Ezzel is összefügghet az OHV fejlesztésére indított program.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hatalmas, 310 ezer négyzetméter területű intézmény campus jellegű elhelyezkedése, szervezett működtetése jelentős hatékonysági tényezőt jelent. A BME a sajáterős fejlesztéseinek köszönhetően az oktatáshoz-kutatáshoz európai színvonalú infrastrukturális feltételeket tud biztosítani. Pályázati forrásokból a kutató munka támogatásához 2012-től elérhető az egyetem első nagyteljesítményű tudományos számítógépe
és több labor felszerelésére is sor került. Külön is kiemelendő az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK), és annak alárendelten működő Hallgatói Számítógép Központ (HSZK). Mint mindenkor,
mindenütt, itt is van bőven fejlesztési igény és lehetőség, de összességében elmondható, hogy a minőségi
oktatást az infrastruktúra állapota nem akadályozza.
A nyelvoktatást a 89 fős – a GTK keretében működő – Idegennyelvű Központ látja el. A képzéshez
szükséges oktatási segédanyagok (tankönyvek, jegyzetek) hozzáférhetők a BME Központi Könyvtárában,
ahol hasznos könyvtári tájékoztató anyagokat is készítenek a hallgatóknak. A könyvtári szolgáltatásban
nagy jelentősége van az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárnak (OMIKK). Az Országos
Dokumentumellátó Rendszerhez történt csatlakozással lehetővé vált a Magyarországon fellelhető
dokumentumok elérése mind az oktatók-kutatók, mind a hallgatók számára.
Az intézmény kiemelt szervezeti egysége a Diákközpont Támpont Iroda, amelynek szolgáltatásait az egyetem összes hallgatója igénybe veheti. Feltétlenül pozitív, hogy a Diákközpont napi szintű kapcsolatot ápol
a Hallgatói Képviselettel, törvényességi szempontból kezeli a Hallgatói Képviselet gazdálkodását és folyamatosan felügyeli a törvényes működését. Együttműködve számos speciális szolgáltatást nyújt az egyetemi
hallgatóknak; tanulmányi tanácsadás, jogorvoslat; karrier tanácsadás; fogyatékossággal élők támogatása;
pszichológiai-, életviteli tanácsadás; kulturális tevékenységek támogatása; Szkéné Színház fenntartása; Balatonlellei tábor üzemeltetése; felvételi, beiskolázási tanácsadás a leendő hallgatók számára. Továbbá kezeli a kari hallgató képviseletek és az Egyetemi Hallgatói Képviselet infrastruktúráját, és folyamatos támogatást biztosít a Hallgatói Képviseletek ügyeiben. A sportolási, rekreációs tevékenységet a Testnevelési
Tanszék, valamint a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat közösen szervezi. Az egyetem legfontosabb
sportlétesítményei: BME Sportközpont, BME Sporttelep, kollégiumi edző- és tornatermek.
Az ösztöndíjak elbírálása a törvényi előírásoknak megfelelően történik, a rendszeres szociális ösztöndíj
elbírálása az intézményi előírásoknak megfelelően egységes, de az elbírálást a kari Hallgatói Képviseletek
végzik. Ennek ellenére, hogy az elosztást nem központi bizottság végzi, nagyon szigorú szabályok mellett
kiemelten jól működik. Szociális ösztöndíjra intézményi szinten 4000-4300 pályázat érkezik, amelyből
havonta átlagosan 2500-2800 hallgató részesül 10.000 és 40.000 Ft közötti juttatásban.

3.6. Az egyetem belső információs rendszere
A strukturáltan felépített belső információ-áramlást és rendelkezésre állást az egyetem minden lényeges
területére kiterjedő kontrolling rendszer, és az évente minimum két alkalommal elkészített Kontrolling
Jelentés biztosítja. Az OHV felmérésekre a Központi Tanulmányi Hivatal megszervezésével, a Neptun
rendszerben kerül sor. Az Országos Dokumentumellátó Rendszerhez történt csatlakozással lehetővé vált a
Magyarországon fellelhető dokumentumok elérése mind az oktatók-kutatók, mind a hallgatók számára.
Összességében kijelenthető, hogy a belső kommunikációs rendszerben az intézmény minden lényegesnek
tartott információja elérhető.

12

BME akkreditációs jelentés

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A BME kommunikációs stratégiáját az IFT-ben fogalmazták meg. A külső kommunikáció hat célcsoporttal
foglalkozik (leendő hallgatók; jelenlegi hallgatók; végzett hallgatók; munkaerőpiac; egyetemi dolgozók; a
felsőoktatás irányítói, testületei, államigazgatás). Minden egyes csoportot meghatározott üzenettartalommal és eszközzel (pl. Nyílt Nap; BME Alfa interaktív gyakorlófelület; Műhely újság; Műegyetemi Öregdiák
kiadvány; állásbörze; Tények és adatok c. kiadvány; Műegyetemi honlapok stb.) igyekeznek elérni. Az
egyetem egyes honlapjai eltérő frissességűek, de többségében a naprakészség jellemző. A külső elektronikus kommunikációs felületek egy része statikusnak tűnik, olykor hiányoznak a dinamikus, interaktív lehetőségek.

III. Az egyetem további működésére vonatkozó javaslatok
Általánosságban: a BME hazai és nemzetközi jegyzettsége a tradícióra és az átlag fölötti középiskolai matematika és fizika oktatására, valamint egy elkötelezett oktatói gárdára építve, évtizedeken át a magyar
felsőoktatás büszkeségét jelentette. Ez az egyetem volt az egyik elsőszámú vesztese a középiskolai reform
(a kétszintű érettségi bevezetése) és a bolognai rendszer megfontolatlan módon történt bevezetésének 2004ben. Ez a veszteség már induláskor prognosztizálható volt, ezért az egyetem számos olyan intézkedést tett,
amelyekkel ezt a kárt csökkentette. A gazdaság, az ipar szakember-igénye az elmúlt tíz évben nem nagyon
változott, ugyanakkor a hallgatói minőség ugyanezen időszak alatt jelentősen romlott. Ennek következménye, hogy a munkaerőpiac magasabb hozzáadott értékű ágazatai sokkal nehezebben tudnak jól képzett
mérnököket felvenni, mint a korábbi időszakokban. Mindez országos szinten komoly gazdasági veszteségként is értelmezhető. Ennek a tudatos és szükséges kompenzálásaként értékelhetők az egyetem vezetésének
következetes, minőségelvű törekvései. Évtizednyi tapasztalat és tények birtokában (mint például a jelentéktelen mértékű mobilitás) az oktatáspolitika előtt karakteresebben képviselhetné a hosszabb távú megoldás legfontosabb elveit. Az egyetem, a maga területén inkább lehetne meghatározó, mint alkalmazkodó.
Az intézmény műszaki hallgatóinak kb. 95%-a államilag finanszírozott, ami elsősorban a mérnökképzés
prioritásából következik. A meghatározó karokon ez a forrástömeg csak a költségvetésük harmadát jelenti,
ami egészségtelenül alacsony és hosszabb távon kockázatot jelenthet. Ugyanakkor ebből az is következtethető, hogy az egyetem viszonylag drágán működik. Jelentheti ez azt is, hogy a pillanatnyi pályázati és ipari
forrásszerzés mértékét a kompromisszumaival együtt csak addig célszerű fenntartani, ameddig a társadalom, a kormány fizetőképessége az oktatás finanszírozása területén nem teszi lehetővé a kívánt támogatási
szint elérését. Addig viszont tudatában kell lenni annak, hogy az oktatásra fordított összegek nem minden
esetben biztosítják a tervekben szereplő minőségi növekedést.
Az előzőekben jelzett költségviselési aránytalanság miatt az intézmény stabilan csak jelentős külső finanszírozással működik.
Az intézményi önértékelés és a látogatáson tapasztaltak alapján a bizottság véleménye szerint a jövőben
még nagyobb figyelmet szükséges fordítani a következő témákra:
1. Az egyetem az akkreditációs kritériumokat számos területen vitathatatlanul túlteljesíti, de az ország elsőszámú műszaki egyeteme ennél többre hivatott. A karok többségénél az előbbi megfogalmazásnak megfelelő igényes hozzáállás kitapintható. Az BME versenyképessége az intézményi szintű koordinálás kiszélesítésével, a szinergia-lehetőségek jobb kihasználásával növelhető
lenne.
2. A jelenlegi rendszerben az önálló karok számos hasonló feladatot külön-külön, saját maguk oldanak meg. Vannak olyan feladatok, amelyeket nem célszerű divizionális rendszerben kezelni, több
területen központi szervezetre lenne szükség. Ezek meghatározása egyszerű felméréssel elvégezhető. Megfontolandó ezen túlmenően pl. az olyan vezetési feladatok egyetemi szintű intézményesítése, mint a nemzetközi együttműködés felső szintű katalizálása, hazai felsőoktatási együttműködés és az értékvezérelt ipari együttműködés koordinálása, működésfejlesztési és költségoptimalizálási szervezet, minőségbiztosítási felelős stb.
3. Az egyetemen pályázati keretek között folyik pedagógiai képzés. Emellett hallgatói kezdeményezés alapján javasolt széles oktatói körben rendszeres, átfogó minőségi pedagógiai oktatást bevezetni.
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4. A jelentős hallgatói lemorzsolódás okainak mélyreható vizsgálata, és a kedvezőtlen folyamat megállításához megelőző intézkedések kidolgozása javasolt. Ennek keretében indokolt az OHV rendszer továbbfejlesztése is, különös tekintettel az eredmények visszacsatolására.
5. A jelenlegi törvényi szabályozás szerint (Nftv 81. § (1)) minden vizsgaköteles tárgyhoz legalább
két vizsgaalkalmat kell biztosítani, van olyan hazai felsőfokú intézmény, ahol ennél több vizsgalehetőséget nem is adnak a hallgatóknak. A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata három vizsgaalkalom biztosítását írja elő, és mivel egy hallgató egy tárgyat (legalább) két alkalommal vehet
fel, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy – mindenféle kérvény nélkül – egy diák (legalább) hat
alkalommal vizsgázhat egy adott tárgyból. Megfontolandó az egy vizsgából és egy ismétlő vizsgából álló vizsgarendszer bevezetése, amelynek több előnye is lehetne:
- A rendszer jobban motiválná a felkészülést, a hallgatók nagyobb felelősségtudattal és
alaposabban készülnének a vizsgára. (Ma gyakran fordul elő, hogy számos hallgató felkészületlenül jelentkezik be a vizsgára, mondván "hátha átmegyek kettessel".)
- Csökkenne az oktatók vizsga terhelése, továbbá nem teremtene vitára okot adó helyzetet,
hogy egyes vizsgák különböző nehézségűek voltak.
- A javaslat lényeges változást jelentene a mostani gyakorlathoz képest, azonban bizonyos
tantárgyaknál – pl. a kisebb létszámú szakmai tárgyak esetében – ez biztosan hatékony
formája lenne a számonkérésnek (pl. VIK).
6. A minőségfejlesztési stratégiai célkitűzések markánsabb kezeléséhez indokolt egy önálló Minőségpolitika és önálló Minőségfejlesztési Program/Stratégia kidolgozása. Javasolható – a jelenlegi
TQM elveivel összhangban – egy egzakt, konkrét követelményeket támasztó, adatokon és tényeken alapuló, a döntési mechanizmusokat középpontba helyező, intézményi szintű minőségbiztosítási alrendszer/algoritmus (ESG, EFQM, ISO) kialakítása. Ezáltal a már korábban is indokoltnak
ítélt gyakoribb önértékelési igény is automatikusan teljesülne. Erre vonatkozóan több karon (pl.:
GÉK, VBK, VIK) is vannak adaptálható „Jó gyakorlatok”.
7. Továbbra is javasoljuk az operatív minőségügyi feladatok koordinálását – már az előző akkreditációs jelentésben is megfogalmazott módon – önálló szakterületként kezelve, intézményi és kari
szinten egyaránt megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkatárs(ak)ra/bizottságra bízni.
Ehhez intézményi szinten a minőségbiztosításért felelős vezetőre, a karokon minőségbiztosítási
felelősre van szükség.
8. A kialakítás alatt álló kontrolling rendszerben a konkrét minőségbiztosítási mutatókat is javasolt–
az ESG és MAB követelmények figyelembe vételével – konkrétan definiálni és felügyelet alá
vonni.
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ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. 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 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karát a MAB
egyetemi karként akkreditálja10. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés
tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen11 (ténylegesen 1), tudományterületen12 (ténylegesen 2), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés13, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
12314 fő.
o Teljesül az a jogszabályi elvárás, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább
felének7 van tudományos fokozata (ténylegesen 123 főből 84 fő:68,3%13). A tudományos fokozattal
rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók 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
(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.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
11 A vonatkozó képzési területek felsorolása: műszaki
12 A vonatkozó tudományterületek felsorolása: műszaki tudományok, művészetek
13 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
10
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Az LB jelentés tervezetére küldött rektori válaszlevélben szerepelnek a kari önértékelésben tévesen közölt, a
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói-kutatói adatokat 170 főről 123 főre korrigáló létszámok. A minősített
oktatók arányának kiszámításánál a helyesbített adatokat vettük figyelembe.
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A BME Építészmérnöki Kara az évszázados hagyományaira épülő, az elmélet és gyakorlat, a műszaki és
művészeti ismeretek egyensúlyán alapuló építészmérnöki képzést folytat, a szakterület legnagyobb
presztízsű hazai képzőhelye és tudásközpontja. Mélyen elkötelezett a minőség, a kreativitás és kiválóság,
s az elitképzés mellett, ezt bizonyítja többek között, hogy – az egyetemen és a hazai felsőoktatásban
egyedülállóan – a bekerülő hallgatóktól legalább egy felvételi tárgyból emelt szintű érettségit vár el. Az
előző intézményakkreditáció óta a karon a bolognai képzési rendszerre történő átállást zökkenőmentesen
befejeződött, a hagyományos ötéves képzés kifutóban van (2014/15. tanév). Mindamellett a külföldön
korábban is elismert, a bolognai képzési rendszerben osztatlan képzésként is megtartott ötéves
építészmérnöki mesterképzést is megújították továbbfejlesztett, korszerűsített tartalommal. A többciklusú
képzések lefedik a piac differenciált igényeit, megfelelnek mind a hazai EU-s, mind a nemzetközi
elvárásoknak.
Az ÉSZK az előző akkreditációs eljárás során feltárt problémákra, megfogalmazott fejlesztési javaslatokra
több konkrét intézkedést hajtott végre, amelyek kedvezően befolyásolták a kar működését. Ezekből külön
kiemelendők az alábbi „jó gyakorlatok”:
- az oktató-kutató munka széleskörű és rendszeres kari/tanszéki értékelése (hallgatókon túl a
külső partnerek bevonásával);
- tanszéki „audit” a Kari Tanács által;
- hallgatói igények felmérésén alapuló mintatanterv módosítás;
- tankör rendszer, élén tankör vezetővel;
- a középiskolai hiányosságok pótlására az első évfolyam hallgatóinak az első héten un. „Rajzi
hét” bevezetése, idegen nyelvű kurzusok számának növelése;
- kiemelkedő diplomatervek versenye; kiemelkedő oktatók elismerése;
- hallgatói kezdeményezésen alapuló „szakest” programok; tanszéki honlapok megújítása és
rendszeres aktualizálása;
- Nyílt Nap program, a középiskolai „toborzó” látogatások, különféle kiadványok megjelentetése
az érdeklődők számára.
Már a korábbi akkreditáció során is felhívták az intézmény figyelmét arra, hogy a felvételinél a
rátermettség megítélésében bizonytalanságot jelent a rajzkészségben kifejeződő vizuális készség – mint az
építész hivatásban legfontosabb képesség – pontértékelés nélküli (csak megfelelt/nem megfelelt
értékeléssel) történő figyelembe vétele. Az intézmény megítélése szerint emiatt több tehetséges diák is
kieshet a felvettek köréből.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
Az alapdokumentumokat félévenkénti értékelő értekezleten elemzik, a megállapított hiányosságokat,
teendőket a kari tanácsi beszámolóban rendszeresen közzéteszik, és a honlapon is aktualizálják. A kar
vezetője a dékán, aki 3 dékán helyettessel (oktatási és nemzetközi, tudományos, gazdasági) és a Dékáni
Hivatal élén álló hivatalvezetővel együttműködésben látja el a vezetői feladatokat. Munkájukat a Dékáni
Tanács, és a Tanszékvezetői Tanács segíti. A legfontosabb döntési fórum a Kari Tanács, amelynek
összetétele: kari vezetők, választott oktatók, dolgozók aránya 72,2%, a hallgatók aránya (a doktorandusz
képviselővel együtt) 27,8%, azaz a hallgatói képviselet a döntéshozatalban biztosított. A Kari Tanács
mellett állandó bizottságok (Tanulmányi -, Oktatási -, Tudományági Habilitációs -, Gazdasági Bizottság)
valamint két tanszéki döntés-előkészítő testület működik (Műszaki -, Tervezői Tanszékcsoport). A 11
tagból álló Hallgató Képviselet (HK) a jogszabályban rögzített arányban képviselteti magát a választott
testületekben, részvétele a döntéshozatal minden szintjén biztosított. A HK a tanszéki értekezletekre egyegy főt, a Tanulmányi Bizottságba a létszám 50%-át, az Oktatási Bizottságba a tagok 25%-át delegálja.
Az operatív munka az oktatás és kutatás tekintetében is szinte teljes önállósággal működő 11 tanszékbe
(Építéskivitelezési -, Építészeti Ábrázolás -, Építészettörténeti és Műemléki -, Épületenergetikai és
Épületgépészeti -, Épületszerkezettani -, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési -, Középülettervezési -,
Lakóépülettervezési -, Rajzi és Formaismereti -, Szilárdságtani és Tartószerkezeti -, Urbanisztika Tanszék)
szerveződve folyik.
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Az ÉSZK az oktatási-kutatási stratégiájában különösen fontosnak tartja, hogy lefedje az építészmérnöki
tevékenység teljes spektrumát, és a szakma hagyományos területei mellett felkeltse a hallgatók
érdeklődését a kevésbé közismert területek, a modern technológiák, módszerek iránt. Ennek érdekében is
folyamatosan ápolja a kiterjedt, hagyományosan jó belföldi és külföldi kapcsolatrendszerét. Intenzíven
részt vesz a szakmai közéletben, együttműködik az építész szakma szereplőivel. A hasonló képzésű
felsőoktatási intézményekkel és a BME karaival kívánatos együttműködésben vannak fejlesztési
tartalékok.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízis tartalmi elemeit, megállapításait a dékáni, egyéb vezetői és tanszéki beszélgetések is
megerősítették, a megállapításokkal egyet lehet érteni. Az erősségek közé sorolták az árnyalt, többszintű
döntés-előkészítő rendszert, gyengeségként azonosították az egyenetlen oktatói leterheltséget és a
tanszékek közötti infrastrukturális különbségeket. Az elemzett területek korlátainál ismétlődő
rendszerességgel említik a finanszírozási, s az adminisztratív (bürokratikus) nehézségeket. A növekvő
gazdálkodási problémákat elsősorban külső tényezőkre vezetik vissza (a csökkenő állami költségvetési
támogatás nem fedezi a béreket és azok közterheit; a megszüntetett innovációs járulék és szakképzési
támogatás miatti bevétel kiesés; a külső és belső gazdálkodási szabályozás stb.). A kari saját bevételek
felhasználásának kötöttségeire jellemző példa az információs eszközök beszerzési tilalma. A beszűkült
anyagi források pótlási kényszere miatti növekvő oktatói leterhelés végső soron az oktatás színvonalát
veszélyezteti. A lehetőségek elemzései a nehézségek ellenére is magabiztos kari jövőképet sejtetnek
(idegen nyelvű képzés indítása, fiatal oktatók bevonása a kar vezetési, szervezési feladataiba, marketing
tevékenység és média jelenlét erősítése).

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
Az ÉSZK az új képzési rendszerben egy (építészmérnöki) 8 féléves alapképzési szakot és hat mesterképzési
szakot oktat. Az utóbbiak közül négy 3 féléves „építész” képzés, amelyek az építészmérnöki alapszakos
diplomával rendelkezőknek biztosítanak feltétel nélküli továbblépési lehetőséget; további egy szak a 4
féléves „forma és vizuális környezettervező” mesterszak, egy pedig a már korábban említett 10 féléves
építészmérnöki osztatlan mesterszak. A bolognai képzési rendszer szakjai képzési és kimeneti
követelményeinek kidolgozásában a szakmagyakorlási jogszabályok tekintetében egyeztettek a Magyar
Építész Kamarával, a kamara javaslatait beépítették a képzési programokba is. A három féléves képzések
tartalmának összeállításánál fontos szempont volt a műszaki jellegű specializációk bővítése, amellyel
lehetővé vált az építőipar differenciált szakember igényeinek rugalmas és széleskörű biztosítása. Problémát
jelent azonban, hogy a 3 féléves mesterképzést több EU tagállam sem ismeri el. Az ÉSZK sajátossága
szemléletes kifejezést nyer abban, hogy két doktori iskolát működtet; a Csonka Pál Doktori Iskolában PhD
fokozatot, az Építőművészeti Doktori Iskolában DLA fokozatot szerezhetnek a hallgatók.
A karra hagyományosan nagy a túljelentkezés, ami kedvező a felvett hallgatók felkészültsége
szempontjából. A jelentkezők 1/3-a alapképzésre, 2/3-a mesterképzésre (jellemzően az osztatlan
mesterképzésre) nyer felvételt. 2009 és 2013 között alapvetően államilag finanszírozott hallgatók voltak a
képzésekben, a költségtérítéses szakokon a jelentkezők száma ugyan nőtt, de a felvettek száma évenként
csak néhány főt jelentett, az adatokból releváns következtetés nem állapítható meg. A vizsgált időszakban
az államilag finanszírozott alapképzésben a jelentkezők száma 810 főről 412 főre, ezen belül az első helyen
jelentkezők száma 164 főről 90 főre, a felvettek száma 81 főről 45 főre, a ponthatár 366 pontról 324 pontra
csökkent. Bár a többciklusú képzés mesterszakjaira vonatkozó létszámok növekvő tendenciát mutatnak, de
összességében a létszámok alacsonyak, a ponthatárokról csak részleges adatok szerepelnek az
önértékelésben. Az osztatlan képzés felvételi tendenciája változó; a 2009. évi nagyobb arányú emelkedés
után fokozatos csökkenés volt jellemző. A felvételi ponthatár 2009-es 407 pontról 2013-ra (minisztériumi
döntés következtében) 347 pontra, a jelentkezők száma 739 főről 339 főre, ezen belül az első helyen
jelentkezők száma 550 főről 290 főre csökkent; a felvettek száma kismértékben, 166 főről 187 főre nőtt.
A felvett hallgatók pontjainak átlaga 2009-2013 között az alapképzésben 399 pontról 384 pontra, az
osztatlan mesterképzésben 434-pontról 417 pontra csökkent. Az adatok csökkenő tendenciája korrelál a
demográfiai csökkenéssel és az építőipar válságával. A negatív változások a hasonló képzési intézmények
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közül a BME Építészmérnöki Karát sújtották legkevésbé. Az ÉSZK piacvezető nem csak az
alapképzésben, hanem az osztatlan mesterképzésben is, amelynek a hazai hallgatói összlétszámát tekintve
a 90 %-át a karon oktatják annak ellenére, hogy a BME az említett adatok szerint nem csökkentette
számottevően a felvételi ponthatárokat.
A graduális képzésben lényegében csak nappali képzési formában oktatnak (leszámítva a kifutó kiegészítő
egyetemi építészmérnöki szakot). A hallgatói létszámokról közölt adatok szerint 2009 és 2013 között az
első évfolyamra belépők száma kisebb ingadozások mellett alig változott (évenként 400 fő körül mozgott).
Az összes évfolyam létszámadatai folyamatos csökkenést mutatnak; a 2009-es 1583 főről 2013-ra 1458
főre estek vissza, ami átlagosan évi 2%-ot jelent. Ezen a szakon évenként ~ 100 hallgató angol nyelvű
képzésben kezdi meg tanulmányait, közülük 50-60 hallgató Európa különböző országaiból érkezik (201415-ben államközi egyezmény keretében további 40 brazil hallgatót várnak). Az angol nyelvű képzés
minőségét az oktatók nyelvi kompetenciájának folyamatos, feladatszerű fejlesztése garantálja.
A hallgatói eredményeket tekintve a kar bolognai rendszerű szakjain általában magas a hallgatók
lemorzsolódása. Alapképzésben és mesterképzésben a 2009 és 2012 között kimenő15 hallgatókból
záróvizsgát tett ~8/~20%, azaz ~92/~80% vagy nem a mintatanterv szerinti képzési idő alatt fejezi be a
tanulmányait, vagy végleg lemorzsolódott. A statisztikát jelentősen árnyalja az a tény, hogy az
alapképzésből „lemorzsolódók” több mint fele – akár újra felvételizve, akár képzést váltva – átkerül az
osztatlan képzésbe. Az osztatlan képzésben sokkal jobbak a végzettekre vonatkozó létszámok, esetükben
~91% a záróvizsgát tett hallgatók aránya. A 2006-ban osztatlan képzésre felvett hallgatókat tekintve az
átlagos képzési idő 6,8 év (az eddigi 7,2 évnél kedvezőbb), 6 évnél kevesebb idő alatt a hallgatók 36 %-a
végez. Ezen a szakon évenként ~ 100 hallgató angol nyelvű képzésben kezdi meg tanulmányait, közülük
50-60 hallgató Európa különböző országaiból érkezik (2014-15-ben államközi egyezmény keretében
további 40 brazil hallgatót várnak). Az angol nyelvű képzés minőségét az oktatók nyelvi kompetenciájának
folyamatos, feladatszerű fejlesztése garantálja.
A graduális képzésben hagyományosan nagy energiát fordítanak a tehetséges hallgatók kutatásokba,
tudományos diákköri munkákba történő bevonására, évente 80-100 TDK dolgozat készül a karon. Némi
emelkedést mutat az OTDK eredményesség is, a karon 2009-ben 10, 2013 14 díjnyertes dolgozat készült.
2009 és 2013 között éves átlagban 47 hallgató vett részt doktori képzésben, évenként átlagosan 13 hallgatót
vettek fel. Az előző öt évben abszolutóriumot szerzett 72 doktoranduszból 22 fő szerzett PhD fokozatot.
Mindamellett problematikus, és az önértékelésben is jelzett megoldandó feladatot jelent, hogy a
fokozatszerzésben jelentős hallgatói késedelem mutatkozik. A több passzív félévet felhasználó hallgatók
7-9 év között végeznek, arányuk 41,5 %, vagyis a hallgatók jelentős része kikerül az állami
finanszírozásból. A passzív hallgatók száma éves átlagban 30-50 főre tehető. A vizsgált időszakban a
záróvizsgát tett hallgatók többsége az abszolutórium évében átveheti oklevelét (alapképzésben 39 főből 36
fő; mesterképzésben 57 főből 55 fő, osztatlan képzésben 956 főből 979 fő szerzett oklevelet (közülük ~40
fő a korábbi ciklusban záróvizsgázott)).
Óralátogatás keretében lehetőség volt a gyakorlati munkába való betekintésre; a középület-tervezési
tantárgyi gyakorlaton a három gyakorlatvezető és a 20 fős hallgatói csoport részéről egyaránt koncentrált
műhelymunka folyt; a feladat-meghatározás módszeressége, komplex szemlélete, gyakorlatiassága, a
feladat települési kontextusba helyezése – minden hallgató ugyanazon konkrét kistelepülésen kapott 1-1
épületre feladatot – életszerű hallgatói együttműködést inspirált.
A tanszéki beszélgetéseken elhangzott az integráló tervezési tantárgyak kreditrendszerbe illesztésének
bizonytalansága. Felmerült annak az igénye, hogy tervezési diplomát csak tervezési tanszékek adhassanak,
és biztosítsanak lehetőséget a kiscsoportos műhely jellegű oktatásra, a tanszékek műterem-szerű
működésére, a tervezéshez szükséges speciális (este is használható) hallgatói rajzi műtermekre és
modellező műhelyekre. Az interdiszciplináris együttműködésekhez többen felvetették a nagyobb kari
átjárhatóság megteremtését.
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A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító, illetőleg a
képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
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Végzettek elhelyezkedése
Az ÉSZK építészmérnöki képzéseinek hagyományosan magas presztízse az itt végzett hallgatóknak
általában kedvezőbb esélyt ad az elhelyezkedéshez, mint a hasonló képzési helyek. A tervező és kivitelező
cégek preferálják a karon végzett hallgatók alkalmazását, mivel egyaránt felkészültek az építési
folyamatokban betöltendő integráló szerepre és a speciális szakmai tevékenységre. A végzett hallgatók
elhelyezkedését a képzések tartalmának az illetékes kamarákkal történő egyeztetése is megkönnyíti. A
gazdasági válságnak az építőiparra, tervezésre gyakorolt negatív hatásai a hazai elhelyezkedési lehetőségek
csökkenésével jártak. Ezért sok hallgató külföldi irodákban helyezkedik el, amelyhez a kiváló,
kiegyensúlyozott mérnöki–művészi felkészültségük jelentős esélyt jelent. Emellett az elhelyezkedés
lehetősége az országon belül kiegyensúlyozatlan, Budapest centrikus, a nagyobb fővárosi munkalehetőség
miatt egyre kevesebben maradnak a vidéki városokban.
Olykor „túlképzést” is említenek, ami a teljes magyar építész képzésre, ezen belül alapképzésre is némileg helytálló lehet, de az építészmérnökök iránti igény csökkenésének valódi oka az építőipar hazai viszszaesése és - export gyengesége. Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) működéséről, felmérések
eredményeiről nincs információ.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység
A karon mai is erős a kutató – fejlesztő és művészeti – alkotó tevékenységek iránti hagyományos
elkötelezettség. Ez kifejeződik abban is, hogy a kar két doktori iskolát (PhD, DLA) működtet. Az
építészmérnöki szakterületen, annak kettős természetéből, határterületi helyzetéből adódóan a tudományos
teljesítmény jól megítélhető, ugyanakkor a művészeti alkotó tevékenység a szokásos tudományos
eszközökkel nehezen leírható és mérhető. Ezért az itt folyó kutatómunka értékeléséhez az építészet
sajátosságaira, az egyszerre elméleti és gyakorlati jellegére is tekintettel kell lenni, s ezzel harmonizáló –
a tudományos teljesítmény megítélésétől eltérő mérési módszerek alkalmazása szükséges.
Az ÉSZK a kutatás és az alkotómunka területén egyaránt jelentős tevékenységet folytat. Ennek hátterét az
oktatók felkészültsége és ambíciója, tervezési, s aktív szakmai közéleti tevékenysége, jó ipari kapcsolataik,
a felszerelt laboratóriumok, doktori iskolák adják. Rendszeresen végeznek kutató, fejlesztő, tervezői és
szakértői munkát külső cégekkel közösen, ezekben a feladatokban az összes tanszék részt vesz. A kar
oktatóihoz több kiváló és jelentős, országosan elismert építészeti mű és szakági tevékenység köthető. Ezek
eredményeinek elismert tudományos folyóiratokban való publikálását kiemelten támogatják. 2009-2013
között a publikációk minősége javult (a cikkek összesített impakt faktora 9,11-ről 10,7-re, az impakt
faktoros közlemények száma 3-ról 11-re nőtt), emellett a cikkeket közlő tanszékek száma 2-ről 6-ra
emelkedett; az alkotások adatai viszont csökkenő tendenciát mutatnak (számuk 246-ról 111-re csökkent).
A kari pályázatfigyelő rendszer szerint 2009-2013 között a pályázatokból származó bevétel erőteljesen
nőtt. Az ÉSZK utóbbi évek legsikeresebb pályázata az Odoo projekt, ezzel a pályázattal a kar első
alkalommal vett részt a madridi Solar Decathlon versenyen. A pályamű a 45 alkotás között hatodik helyen
végzett, két kategóriában második, egy kategóriában harmadik helyezést, a fenntartható kategóriában
dicsérő oklevelet kapott. Ez a bizottság által is megismert pályázati alkotás, oktatási-kutatási szempontból
mintaszerű és remélhetőleg hagyomány-teremtő kari akció volt, lehetőséget és gyakorlati példát adott az
innovatív gondolkodásra, az oktatók és hallgatók interdiszciplináris együttműködésére, az elmélet és
gyakorlat egységének hallgatói megtapasztalására, a szervezett team-munkára, összetett logisztikai
megoldásokra. A projekt innovációs és oktatási sikere várhatóan inspirálni fogja a programok és akciók
folytatását, rendszeresítését.
Méltán büszkék a mindenkori hallgatóiknak nemzetközileg is elismert innovációs eredményeire (pl. Rubik
kocka, transzparens beton (aminek egy mintadarabja a Dékáni Hivatal recepcióján került beépítésre),
Gömböc (ennek egy példányát a bizottság is megismerte), PREZI prezentációs rendszer). Az utóbbiról az
egyik fiatal alkotója – a kar nemrég végzett hallgatója – a látogatáskor nagy érdeklődést kiváltó előadást
tartott. Oktatási szempontból is figyelemreméltó módszer, amely szerint az innovációban jelentős
eredményeket felmutató, volt építész hallgatókat előadóként visszahívják az „alma máterbe”, s ezzel az
ismeretátadáson kívül – a példa erejével – tudatos innovatív magatartást is inspirálnak.
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2. 3. Gazdálkodás
Az önálló kari gazdálkodás forrása az egyetemi költségvetési elosztási rendszer alapján számított normatív
bruttó összeg, amelyből előtte levonják a szabályzatok által megállapított általános költségeket. A kar az
így kialakított nettó költséggel gazdálkodhat, amely az elmúlt 5 évben folyamatosan csökkent, 2013-ban a
2009-es érték 75 %-át tette ki. A kari nettó költség tanszékenkénti felhasználása az egyetemi elosztás elvét
követi, ahhoz hasonló algoritmus szerint történik. Az állami finanszírozás visszaesését a kar egyéb
bevételei és törekvései (pályázatok (OTKA, GUOP, HEFOP, NKA), idegen nyelvű képzés, a marketing
tevékenység, a média jelenlét erősítése stb.) csak részben tudták ellensúlyozni. A gazdálkodás szinten
tartását erősen korlátozza az építőipari ágazat teljesítmény csökkenése és az oktatók már jelenleg is túlzott
leterheltsége. Ennek az oktatásra is veszélyes negatív tendenciának a megállítása csak az állami
finanszírozás növelésével lehetséges.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A többi karhoz hasonlóan az ÉSZK is az intézmény által központilag meghatározott TQM vezetési
filozófia alapján határozta meg a belső működési alapelveit és rendszerét. A minőségcélok részben a kari
Küldetésnyilatkozatban, részben az IFT-ben, mint stratégiai dokumentumokban jelennek meg. A
minőségcélok megvalósítását, a folyamatosan változó szakmai követelményekhez való igazítását
elsődlegesen a Dékáni Tanács illetve a Tanszékvezetői Tanács látja el, illetve szükség szerint ad hoc
bizottságokat hoznak létre. A karon jelenleg működő minőségbiztosítási rendszer a definíciója szerint
valójában az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area) követelményein alapuló szervezeti önértékelést jelent.
A kari minőségmenedzsment-szervezet megegyezik a vezető testülettel, vezetője a dékán, egységei a
tanszékek. Ugyanakkor az önértékelésben leírtak és a személyes látogatás alkalmával elhangzottak alapján
is láthatóan felismerték, hogy minőségügyi szempontból a kar működésének, folyamatainak figyelemmel
kísérését a feladathoz képzettséggel és affinitással rendelkező kari munkatársra kellene bízni.
Összességében megállapítható, hogy a kari vezetést és a teljes kari szervezetet minőségtudatos magatartás
és gondolkodás jellemzi, a kari küldetésben megfogalmazottakat tudatosan és következetesen igyekeznek
teljesíteni. Igény van a minőségfejlesztésre, más minőségfejlesztési eszközök, módszerek bevonására és
alkalmazására, azonban a továbblépéshez központi/intézményi szintű támogató iránymutatásra lenne
szükség.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az új képzési programok indítására az intézményi stratégiával összhangban kerül sor (a kar 2013-ban
„jövőtudatos településfejlesztés c.” négy féléves mesterszak létesítésére és kizárólag angol nyelvű
indítására nyújtott be kérelmet, a MAB a szak létesítését és indítását egyaránt támogatta). A programok
rendszeres felülvizsgálatában és korszerűsítésében az Oktatási Bizottságon keresztül a hallgatói
vélemények is érvényesülnek. Ezen túlmenően folyamatos külső szakmai kontroll (pl. kamarák révén) is
motiválja és segíti a képzési programok rendszeres felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását. A külső
szakemberek közvetlen, széles körű visszajelzést biztosítanak, s információs forrást jelentenek a
munkaerőpiac igényeiről. A legfrissebb kutatási eredményeket lehetőség szerint mind a graduális képzések
ismeretanyagába, mind a doktori iskolák programjaiba beépítik. Az ÉSZK növekvő fontossággal kezeli a
posztgraduális képzéseket, amelyek az esetleges új mesterképzésekkel együtt az oktatás eszközei lehetnek
a környezet változó igényeihez való folyamatos alkalmazkodásában.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények mérése a karon jól kialakult rutin szerint, hatékonyan, az Intézményi Tanulmányi
és Vizsgaszabályzattal összhangban történik. Az osztályzás szempontjai szabályozottak, a tanszékek
pontozási rendszere törekvésük szerint ösztönző, segítő szándékú, lehetőséget biztosít a korrekcióra.
Tanulmányi és vizsga ügyekben a kari Tanulmányi Bizottság jár el, amelynek döntési jogköre a
szabályzatokban nem definiált tanulmányi kérdésekre is kiterjed.
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A hallgatók értékelését – a hiteles és objektív megítélés érdekében – többnyire oktatói teamek végzik, a
féléves értékelésekre az előadótól független oktató bevonásával kerül sor. A karon az osztatlan képzés
esetében a diplomavédéshez az általánostól eltérően állítják össze a diplomabizottságot; a 10 fős
bizottságban külső, országosan elismert építész tervező látja el az elnöki feladatokat, és további 2 külső
tag valamint egy külső szakértő is részt vesz a bizottság munkájában.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A hazai hasonló képzést folytató intézményekkel összehasonlítva az ÉSZK oktatói állománya
hagyományosan a legerősebb, aminek következményeként egyes tanszékei jól érzékelhetően alkotói
műhelyként működnek, inspiráló helyei az építészeti kreativitásnak és tudományoknak. A kar büszke erre
a hagyományra, s fenntartása érdekében felelős figyelmet fordít az oktatói-kutatói utánpótlást biztosító
doktori képzésre (DLA, PHD), amely egyben az oktatói kar folyamatos fiatalításának forrása is. A tanszéki
látogatásokon lezajlott beszélgetések igazolták a meglepően fiatal oktató gárda pedagógiai és szakmai
elkötelezettségét.
2009. és 2013. között az oktatásban részt vevők száma (az önértékelés 3.4.2. pont 15. sz. táblázat) 153
főről 142 főre csökkent, a csökkenést valamelyest kompenzálja a hallgatói létszám hasonló arányú
visszaesése. Létszámnövelésre jelenleg nincs lehetőség, esetleges további leépítések pedig már az oktatás
minőségét veszélyeztetnék. A vizsgált időszakban az oktatók átlagos tantárgy terhelése 4 %-kal (5,21-ről
5,44-re), kredit terhelésük 12 %-kal (30,3 kreditről 33,9 kreditre) nőtt. Ebben az időszakban a minősített
oktatók száma és aránya emelkedett, a tudományos fokozattal rendelkezők aránya 68,3%. A minősített
oktatók közül 3 fő a MTA rendes tagja, 41 fő PhD/CSc fokozattal, 48 fő DLA fokozattal bír. A kar személyi
állományában MTA doktora címmel rendelkező oktató nincs. A kvalifikált oktatók munkakör szerinti
megoszlása: 10 egyetemi tanár, 48 egyetemi docens, 24 adjunktus, 2 tanársegéd. Az utóbbi években
örvendetesen csökkent a vezető oktatók átlagéletkora és a teljes oktatói kör korfája is javult. Jónak
mondható a 31 és 50 év közöttiek aránya, 54,9% (78 fő), az 51-62 éves korosztályhoz tartozik az oktatók
29,6%-a; a 63 év felettiek aránya viszonylag alacsony, 9,9%. Ugyanakkor az egyetemi tanárok száma
lecsökkent, utánpótlásukat pedig már rövidtávon is veszélyeztetheti, hogy az 51 év alatti munkatársak
között csak 22 fő egyetemi docens van, és a habilitált oktatók száma is visszaesett.
Az oktatók teljesítményét a tanszékvezetők és a dékán az OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése)
felmérések keretében, a Neptun rendszeren keresztül félévenként értékelik. Külön kiemelendő, hogy a
dékán az intézményi OHV értékelések aktív szervezője, formálója; a kérdések módosításával/bővítésével
igyekszik a rendszert a lehető legreálisabb eredmények elérésével az oktatói teljesítmények megítéléséhez
alkalmasabbá tenni. A karon kiemelkedően magas a hallgatói válaszadási készség, ezért a hallgatói
vélemények hitelesen alakíthatják a kar aktuális döntéseit. A hallgatók véleménye szerint több kérdés
szerepeltetése célszerű az OHV kérdőíven.
Összességében megállapítható, hogy az intézményi szinten elvárt 10/5/1-es elvárásnak az ÉSZK csak
részben tesz eleget; bizonyos szakterületeken elmarad a fokozatot szerzettek és a habilitáltak aránya az
egyetemi átlagtól, továbbá a minőségi mutatók tekintetében a tanszékek között is nagy a különbség. A kar
vezetése - a kutatói-, publikációs-, alkotói tevékenységet segítendő – a tanszékeket oktatói életpálya modell
kidolgozására ösztönzi.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az előzőekben már szó volt a felvételiző hallgatók gyenge rajztudásáról, a hiányosságok pótlására (és az
egyetemi polgári lét megismertetése céljából is) a Rajzi és Formaismereti Tanszék intenzív előkészítő
kurzuson segíti a képzésbe bekerült hallgatókat. A többi karhoz hasonlóan „mentor-gárda” segíti az első
évfolyamos hallgatók beilleszkedését, a mentor szervezetet HK tagok és tanszéki demonstrátorok alkotják,
tankörönként 2-2 mentort biztosítva. Felsőbb éveseknek az Építész napok és az Alkotó Hetek adnak
lehetőséget a közösségformáláshoz.
A tehetséges és ambiciózus hallgatók részt vehetnek a nagy múltú Bercsényi Szakkollégium munkájában,
ezzel tovább gazdagíthatják tudásukat az egyes (speciális) szakterületeken. Emellett közel 21 öntevékeny
kör biztosít lehetőséget elsősorban szakmai jellegű foglalkozásokra. Az öntevékeny körök jelentősen
hozzájárulnak a hallgatói barátságok és a későbbi életpályájukban is fontos kapcsolatok kialakításához. A
nemzetközi hallgató csere intenzív, az angol nyelvű képzésnek köszönhetően is évente 60-70 magyar
hallgató részesül ERASMUS ösztöndíjban.
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Az ÉSZK infrastruktúrája általában megfelelő, de hiányoznak a hallgatók által önállóan használható
helységek (műtermek, találkozó helyek) és a modellező műhely is bővítést igényel. A hallgatók kutatásialkotói tevékenységének segítésére támogatandó kari törekvés – külföldi egyetemekhez hasonlóan –
műtermek, modellező műhely, saját kari könyvtár biztosítása. Az informatikai gyakorló terem rendkívül
jól felszerelt, alkalmas a tervezői CAD rendszerek korszerű, interaktív oktatására. (A jelentős beruházást
jelentő gyakorló terem nagyrészt külső szponzor támogatásával jöhetett létre.) A látogatás során egyes
tanszékeknél (Rajzi és Formaismereti Tsz, Építészeti Ábrázolás) és a Dékáni Hivatalnál – építész kartól
elvárható – magas szintű belsőépítészeti és környezeti kultúrával találkozhattunk, mely minden tanszék
esetében kívánatos lenne. Az előzőekben említett Bercsényi Szakkollégiumnak a Bercsényi Kollégium ad
helyet, ahol több jól felszerelt műhely és műterem működik. A hallgatók sérelmezték, hogy elsősorban a
kollégium lakói vehetik igénybe a szakkollégium által biztosított műhelymunka szolgáltatásokat,
„külsősök” (nem kollégisták) csak nehézkesen, vagy egyáltalán nem jutnak be a műtermekbe. A hallgatók
jelezték, hogy több olyan modellező műhelyre és műteremre lenne szükség, amit minden hallgató igénybe
tud venni.
Minden tanszéken van könyvtár, ezek közül külön is megemlítendő az Építésztörténeti és Műemléki -, az
Urbanisztika és Középülettervezési -, a Lakóépülettervezési Tanszék könyvritkaságokat és fontos
nemzetközi szakfolyóiratokat is tartalmazó könyvtára. A kar minőség iránti elkötelezettségét is igazolja,
hogy a szűkülő anyagi lehetőségek ellenére a könyvtári állomány 2009-2013 között is folyamatosan
gyarapodott.
A sportolás, az egészségmegőrzés és a rekreációs tevékenységhez az általános egyetemi infrastruktúra
biztosított. Az ÉSZK kiemelkedően nagy számban biztosít közművelődési lehetőségeket, ezekre
hagyományosan a kari kollégiumban kerül sor (pl. Építész Klub). A hallgatónak többsége az elsősorban
építész hallgatóknak fenntartott Bercsényi Kollégiumban kap elhelyezést. A 2013-as statisztika szerint a
kollégiumot igénylő hallgatók 90%-a nyert felvételt az első körben. A rendszeres szociális ösztöndíj
elbírálása egységes központi szabályozás alapján, karonként történik. A Hallgatói Képviselet saját irodával
rendelkezik, itt minden munkanapon 10-14 között fogadóórát tartanak, és törekednek azonnali segítséget
adni a hallgatóknak, a HK munkájával hallgatók elégedettek. A tanácsadáshoz, tájékoztatáshoz a BME
Diákközpont, ill. a Támpont Iroda szolgáltatásait a kar hallgatói is igénybe vehetik.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari szintű információs rendszer alapja a tanszékeket, alkalmazottakat és a hallgatókat tájékoztató kari
honlap. Ezt kiegészítik a vezetők és testületek körlevelei, a szervezeti egységek értekezletei, s az évi 1-2
alkalommal megrendezett kari fórumok. A hallgatók tájékoztatása elsősorban a Neptun rendszeren és a
kari HK információs csatornáin keresztül történik. A hallgatói visszacsatolás a tanszéki Facebook oldalon
is biztosított. A tájékoztatási rendszer professzionális működtetéséhez lehetőséget adhat a honlapok
funkcióinak fejlesztése, az „up to date” információközlés megvalósítása, s a rendszerszerű értékelés
bevezetése.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A középiskolások tájékoztatásárára bőséges lehetőséget teremtenek a kari és tanszéki honlapok, átfogó
évkönyvek, oktatási kiállítások és kiadványok, az egyetemi nyílt napok, a rajzi előkészítő kurzusok. Ezen
túlmenően az oktatók és felsőbb évfolyamos hallgatók a középiskolákban személyes látogatásokon is
tájékoztatják a továbbtanulni szándékozókat. Több tanszék saját Facebook profillal rendelkezik. A külső
tájékoztatás jövőbeli fejlesztési lehetőségét a kari honlap továbbfejlesztésében és a kari szintű Facebook
profil megteremtésében látják megvalósíthatónak. Az ÉSZK folyamatos kapcsolatot tart a szakmai
testületekkel (kamarák, MÉSZ, MTA bizottságok, MMA stb.), emellett karon folyó tevékenységről
tájékoztatják a médiumokat is. Korábban a nagyszámú külső konzulensként foglalkoztatott szakember is
hozzájárult a nyilvánosság tájékoztatásához, sajnos 2009-2013 között a gazdasági recesszió miatt a
konzulensek száma jelentősen lecsökkent.
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III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. A humánerőforrás politikájában prioritásként kell kezelni az egyetemi tanárok utánpótlását és az
oktatói terhelés emelkedő tendenciájának megállítását.
2. Az építészmérnöki képzés fontos eleme a modellkészítés, amelynek szélesebb körű
megismeréséhez – hallgatói igények szerint is – a műhelykapacitás bővítése szükséges annak
érdekében, hogy a diplomázókon túl bármely hallgató ellenőrzött modellező tevékenységet
folytathasson (erre a közös helyszíni bejárás alapján a területi lehetőség biztosított).
3. A szakmagyakorláshoz szükséges integrált gondolkodás erősítésére a kutatásokban, a kar magas
színvonalú doktori iskoláinak témaválasztásában több közös (csoport) feladat, ill.
interdiszciplináris, határterületi téma kijelölését javasoljuk. Ennek megvalósításához célszerű –
tekintettel a tanszéki doktoranduszokra (is) – a doktori iskola és a tanszékek közötti szorosabb
együttműködés kialakítása.
4. A magas hallgatói lemorzsolódás csökkentésére nagyobb gondot kell fordítani a tehetségesebb
hallgatók kiválasztására, a lemorzsolódás okainak elemzésére és hatékony felzárkóztató programok kidolgozására.
5. A MAB már az előző intézményakkreditációs jelentésben is észrevételezte a közösségi terek (kari
nyilvános klub, mindenki számára elérhető tér) a hallgatói saját „törzshelyek”, műtermek –
feltételezhetően a terembérleti rendszerből eredő – hiányát. A folyosókon kedvezően kialakított
közösségi terek alkalmasak a közös munkára és együttlétre, de az intim, kisközösségi tereket
maradéktalanul nem pótolhatják.
6. A jelenleg működő minőségbiztosítási kari eljárások további fejlesztése, kiegészítése,
rendszerszerű működésük kialakítása az intézményi minőségfejlesztésre vonatkozó javaslatok
megvalósításával oldható meg. (ld. „Az egyetem további működésére vonatkozó javaslatok”).
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ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Az akkreditációs minősítés ind

oklása

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karát a MAB egyetemi
karként akkreditálja16. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében
a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen17 (ténylegesen 1), tudományterületen18 (ténylegesen 2) több, a képzési
programban rögzített szakmailag összetartozó képzés19, oktatási és tudományos kutatási, illetve
alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt20, összesen
122 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata (122
főből 102 fő: 83,7 %), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet
folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű
nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt: összesen 15,7 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.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig
kell kialakítani.
17
A vonatkozó képzési területek felsorolása: műszaki
18
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: műszaki tudományok, természettudományok
19
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
16
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
Az Építőmérnöki Kar – a Műszaki Egyetem legrégibb karaként – a 232 éves múlttal rendelkező intézmény
értékrendjét felvállalva határozza meg a küldetését és jövőképét. Elkötelezett a műszaki és oktatási kultúra
hagyományainak, és a mai modern minőségbiztosítási szempontrendszerek szerves kapcsolatának és folytonosságának megteremtésében. Céljai: az erős alapképzésre épített többszintű, minőségi oktatás, magas
értékű, nemzetközileg is elismerhető versenyképes diploma, a tudományos képzés, kutatás, fejlesztés és
innováció. Törekszik az „oktatás – kutatás – mérnöki gyakorlat” láncolatának maximális megvalósítására,
hivatásának tekinti a műszaki „emberépítést”. Képzéseivel a legjobb európai egyetemek közé kívánja magát pozícionálni, ezért nagy figyelmet fordít a mester- és doktori képzésekre, az angol nyelvű képzésre,
nyelvtudásra. Az alapképzéseket teljes mértékben, a mesterkurzusok nagy részét 2016-ig angol nyelven is
elérhetővé kívánja tenni. Törekvésük, hogy ezeken a kurzusokon a hallgatók száma elérje a teljes hallgatói
létszám 50 %-át. A magas igényszintjét teljesítmény-centrikus humánpolitikával, teljesítmény-arányos jövedelempolitikával valamint az oktatást és kutatást szolgáló infrastruktúra fejlesztésével kívánja megvalósítani.
A kar szoros kapcsolatra törekszik a szakmai szervezetekkel, a gazdasági szférával. nagy hangsúlyt helyez
a külföldi kapcsolatok ápolására. A munkáját összességében az erős történeti alapokra épülő általános progresszió és a nemzetközi mezőnyben való magas pozíció elérésére irányuló törekvés jellemzi.
Az önértékelési dokumentumban nem eléggé hangsúlyos az előző akkreditáció során megfogalmazott működési és minőségfejlesztési javaslatok teljesítésére vonatkozó kari intézkedések bemutatása. Az anyag különböző pontjain ugyan lehet ilyen tartalmú utalásokat találni, de szerencsésebb lett volna azokat egységesen bemutatni. Mindamellett sajnálatos, hogy a karon nem hoztak létre – az előző intézményakkreditációs
határozatban javaslatként megfogalmazott – a dékán munkáját segítő „minőségügyi felelős” pozíciót.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
Az ÉŐK jogállását, szervezeti felépítését, működését, meghatározó alapdokumentumai (Kari SZMSZ,
egyéb működési szabályzatok) az egyetem honlapján elérhetők. A kar vezetője a dékán, legfőbb döntéshozó,
javaslattevő, véleményező testülete a 29 szavazati jogú állandó tagból, illetve állandó és esetenkénti meghívott tagokból álló Kari Tanács. A dékán munkáját 3 dékánhelyettes (oktatási, tudományos, vállalkozási)
és a Dékáni Hivatal segíti. A Hallgatói Önkormányzat (HK) választott vezető testülete a 15 fős Kari Hallgató Tanács (KHT), amely a Kari Tanácsba a 7 fő szavazati jogú tagot delegál, mellettük egy fő doktorandusz hallgató is tagja a KT-nak. A hallgatók részvétele a kari vezetésben és bizottságokban megfelelően
biztosított, azzal a hallgatók teljes mértékben elégedettek.
Az oktatási, tudományos-kutatási és innovációs tevékenység 10 tanszékbe (Általános- és Felsőgeodézia-,
Építőanyagok és Mérnökgeológia -, Fotogrammetria és Térinformatika -, Geotechnikai -, Hidak és Szerkezetek -, Magasépítési -, Tartószerkezetek mechanikája -, Út és Vasútépítési -, Vízépítési és Vízgazdálkodási
-, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék) szerveződve folyik. A tanszékvezetők munkájának segítésére
tanszéki értekezletek működnek.
A minőség iránti szigorú elkötelezettségét a felvételi - és képzési stratégiája is bizonyítja. Bár a jelentkezők
száma csökken, az ÉŐK a létszám esetleges csökkenése ellenére sem támogatja az alapképzésre felvett
hallgatói létszám mindenáron való fenntartását. A beszámolási időszakban megtartották az országosan
legmagasabb 350 pont körüli felvételi ponthatárt, de ez az utolsó évben – a létszám csökkenésével együtt
– 300 pontra esett vissza. Mindamellett a kar határozott meggyőződése, hogy a munkaerőpiacnak a jövőben
is szüksége lesz magasan képzett, informatikában jártas, kreatív, nyelveket beszélő építőmérnökökre, ezért
az alapképzésben esetleg bekövetkező létszámcsökkenést a mesterképzések hallgatói létszámának növelésére kívánja felhasználni.
A kari C-SWOT analízis
A jól áttekinthető, táblázatos formában készült kari C-SWOT analízis részletesen feltárja a kar helyzetét.
Többnyire reálisan fogalmazza meg a kar gyengeségeit, a veszélyeket, s megalapozott optimizmussal az
erősségeket és lehetőségeket. Az elemzésében néhány területre kiterjedően a fejlesztési, előrelépési lehe-
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tőségeket is meghatározták; úgymint az erős kutatási potenciál jobb kihasználása, a nemzetközi projektekbe való intenzívebb bekapcsolódás; az oktatói kar tudatos és folyamatos fiatalítása; az angol nyelvű
alapképzés színvonalának felzárkóztatása a magyar nyelvű képzés színvonalához; a képzések piaci értékének növelése szakmai innováció növelésével, a gyakorlati ismeretek bővítésével, több angol nyelvű kurzus
biztosításával. A C-SWOT analízis az általánosságban megfelelő infrastruktúrán belül a laborok eszközfejlesztését – az oktatás színvonalának megtartása érdekében – és az ehhez szükséges többlet forrás megteremtését a jövőben elkerülhetetlennek ítéli.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A karon 2005 óta folyik többciklusú képzés, jelenleg 1 alapszakon (egy szakirányon) magyar és angol
nyelven, 3 mesterszakon (egy szakirányt angol nyelven is) oktatnak, doktori képzés egy doktori iskolában
folyik, angol nyelven is. Emellett 14 szakirányú továbbképzési szakot hirdetnek meg. Az ÉŐK képzései
egyeztetettek az európai mérnökképzésekkel, ami a nemzetközi hallgatói mobilitás, a nemzetközi piac fogadókészsége miatt rendkívüli fontos (az angol nyelvű képzések már 25 éve lényegében „két lépcsős bolognai rendszerben” folynak, ami tapasztalatot jelentett a magyar nyelvű képzések átalakításához). A szakoknak a többciklusú képzési rendszer szerinti kidolgozásában az európai tapasztalatok mellett a magyar
és az amerikai kamarai elvárásokat is figyelembe vették. A képzések tartalma és minőségi színvonala megfelel a nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak, biztosítja a diplomák nemzetközi versenyképességét. A kar
fontosnak tartja az elméleti és gyakorlati ismeretek egyensúlyát, a kis csoportokban történő közös feladatmegoldást (jelenleg ez a gyakorlatok 50 %-át teszi ki). Az oktatás-képzés tartalmi, módszertani megújításához többek között egyéni tanulási utakat biztosító korszerű, nyitott programrendszereket, távoktatási tananyagokat kívánnak kidolgozni.
A 2009-es hallgatói létszámok 2013-ra – kisebb ingadozásokkal – csökkentek; az első évfolyamra belépők
száma 594 főről 544 főre, a hallgatói összlétszám 2044 főről 1652 főre esett vissza. Ezen belül a részidejű
képzés hallgatóinak valamint a passzív hallgatók aránya lényegében nem változott. A képzési szintet tekintve a létszám az alapképzésben 2011-ig folyamatosan nőtt, azonban 2012-13-ban a tendencia megfordult, és 13%-os csökkenés következett be. A felvételben tapasztalható visszaesés ugyanakkor országos
jellegű, mind a hat mérnökképző intézményben mérhető.
A hallgatói eredményeket tekintve alapképzésben a 2009 és 2012 között kimenő21 hallgatókból záróvizsgát
tett ~46%, azaz ~54% vagy nem a mintatanterv szerinti képzési idő alatt fejezte be a tanulmányait, vagy
végleg lemorzsolódott. A vizsgált időszakban az összes záróvizsgát tett hallgatókhoz (991 fő) viszonyítva
az oklevelet szerzettek (952 fő) aránya kiemelkedően magas: ~96%. Mesterképzésben a kimenő összes
hallgatóból záróvizsgát tett ~74%, ami igen jó arány; ~26% vagy nem tanterv szerint haladva végzi a
tanulmányait, vagy végleg kimarad a képzésből. Az akkreditáció időszakban záróvizsgát tett 968 hallgató,
az oklevelet szerzett hallgatók száma 994 fő. A különbség abból adódhat, hogy a ciklust megelőzően záróvizsgázott hallgatók közül néhányan vélhetően nyelvvizsga hiánya miatt az abszolutórium évében nem kaptak oklevelet.
A kar Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskoláját 2000-ben létesítették. A képzésbe
eddig felvett hallgatók száma 196 fő, közülük 76 fő szerzett abszolutóriumot, 60 fő pedig PhD fokozatot.
A jelenlegi hallgatói létszám 23 fő, akik többségében az ÉŐK mesterképzésein végeztek. A doktori iskola
részt vett az egyetem 2003-ban befejeződött „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem
tudományos műhelyeiben” című, Doktori Iskola tehetséggondozással foglalkozó alprojektjében. A program keretében 41 doktorandusz, 4 doktorjelölt és 4 posztdoktor hallgató kapott támogatást, a támogatott
hallgatók 35 folyóiratcikket és 90 konferenciacikket publikáltak. Az alprojekt utazási támogatásra kiírt
pályázatával támogatta a külföldi konferenciákon való részvételt.

A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító, illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
21
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Végzettek elhelyezkedése
Az Építőmérnök Karon végzett hallgatók gyors és nagyarányú elhelyezkedése bizonyítja a megszerzett
oklevelek magas piaci értékét. A kar a munkaerőpiac igényeit figyelembe véve alakítja a képzési programjait, törekedve az elmélet és gyakorlat egységére. A képzések kimeneti értékei és a jogosítványokat adó
Mérnök Kamara elvárásai – a folyamatos egyeztetés eredményeként – összhangban vannak. A versenyképesség érdekében a második szemesztertől minden kötelező tantárgy angol nyelven is felvehető, ezzel is
ösztönözve a hallgatókat az idegen nyelv elsajátítására.

2.2. Kutatás-fejlesztés
A kutatások a tanszékek munkáján alapuló önálló pályázatokban, ill. a BME intézményi pályázataiban
való kari részvétellel, vagy karok közötti kooperációban folynak. A lehetőségeket OTKA alapkutatási projektek; ipari vállalatok megbízásaira végzett alkalmazott kutatási, fejlesztési, szakértői projektek (KK
munka); minisztériumi pályázatok; az Európai Unió által támogatott programok biztosítják. A fentieken
kívül ide sorolható az alapkutatásokat végző – a karon működő, az MTA által fenntartott – Vízgazdálkodási
Kutatócsoport is. A gazdasági szereplőkkel ápolt intenzív kapcsolat az oktatásra, a képzések gyakorlati
szempontjaira inspiráló hatással van. Sajnos az utóbbi évek szűkülő piaci lehetőségei miatt az ipari együttműködések, a szakértői és kutatási tevékenységek csak mérsékelten bővültek. A kutatásokhoz a kar akkreditált, minőségbiztosítási rendszerrel bíró laboratóriumokkal rendelkezik.
A kar kiemelt kutatási területei: fenntartható energia; járműtechnika, közlekedés, logisztika, ezek mellett
egyéb területeken K+F tevékenységet is folytatnak. A színvonalas kutatási tevékenységnek köszönhetően
a karon 6 monográfia és 38 publikáció született, az eredményeket a tantárgyi programokba is beépítik. A
jelenleg folyó kutatásokba a 122 fő oktató mellett 47 hallgatót is bevontak, vélhetően ebből következően
is nőtt a PhD dolgozatok száma. Összességében megállapítható, hogy az Építőmérnöki Karon nemzetközi
színvonalú kutatások folynak, melyek erősítik a BME kutató egyetemi státuszát.

2.3. Gazdálkodás
A kar önállóan gazdálkodó szervezeti egység, gazdálkodásának szabályait az egyetemi Gazdálkodási Szabályzat és a Tárgyi Eszközök Kezelésének Szabályzata alapján állítják össze. A külső és belső erőforrásai
folyamatos csökkennek, ezen belül a költségvetési támogatás 2009-2013 között 540 millió Ft-tal csökkent.
Az építőipar általános teljesítményének visszaesése a tanszéki saját bevételek arányos csökkenését vonta
maga után. Az ÉŐK a kieső forrásokat a nemzetközi pályázatokon való fokozott részvétellel kívánja pótolni. A források csökkenésének következménye a fejlesztések elmaradása, az oktatók megtarthatóságának
nehézségei, amelyek veszélyeztetik az oktatási színvonalat. Másodlatos hatásában a forráskiesés bevételszerzési kényszert teremt, ami az oktatók további leterheléséhez vezet, amely ugyancsak megnehezíti az
oktatás színvonalának fenntartását. Anyagi forrást igényelne a poszt-doktori képzés is. További nehézséget
jelent az oktatási célú laboratóriumok fenntartása, mivel ennek a költsége nem jelenik meg az egyetemi
költségvetésben, ezért sok saját bevételt leköt.
A látogatáson elhangzottak szerint nagy anyagi érvágást jelent a szakképzési, innovációs és kutatás fejlesztési hozzájárulások megszűnése. A járulékok jelentős bevételt jelentettek, pótlásuk feltétlenül szükséges az oktatás színvonalának fenntartásához, a laboratóriumok fejlesztésének biztosításához. A kieső
anyagi forrásoknak pályázati bevételekkel történő pótlását megnehezíti, hogy a célzott területi pályázatoknál a BME – a térségi besorolás miatt – hátrányba kerül a vidéki egyetemekkel szemben.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
Az ÉŐK elkötelezett a teljes körű minőségirányítás fokozatos megvalósítása mellett, és alapjaiban igazodik és követi az intézmény által egységesen vállalt TQM filozófián alapuló vezetési kultúrához. Jelenleg a
minőségbiztosítási tevékenység egyszemélyi felelőse a dékán. A karon nincs önálló minőségügyi alrendszer, a kar minőségpolitikájaként illetve minőségbiztosítási stratégiájaként az önértékelési dokumentumban megjelenő 1.2. Küldetés, jövőkép, értékrend alpontban, valamint a C-SWOT analízisben megfogalmazottak tekinthetők, amelyek szoros összhangban állnak a Dékáni munkaprogrammal. Ez az összhang arra
enged következtetni, hogy a kari vezetés a kari munkatársakkal közösen meg is valósítja a kitűzött célokat,
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általános normává kívánja tenni a kiválóság iránti igényt, a „minőség kultúráját”. Megfontolandó felvetésük, hogy a belső minőségi értékelésekre ne 5 évenkénti ciklusokban, hanem gyakrabban kerüljön sor.
A karon az önértékelésben minőségbiztosítási tevékenységként definiált OHV, illetve a hallgatók tájékoztatási rendszerén túl – amely elemek vitathatatlanul a minőségtudatosság megnyilvánulását igazolják –
további számos minőségbiztosítási tevékenységet is folytat – bár nem akként kerülnek definiálásra. Ez
felveti azt a kérdést, hogy miként kerülnek értelmezésre a minőségbiztosítás fogalmai, követelményei,
illetve azok rendszerbe való foglalása milyen módon segíthetné a kari minőségfejlesztési munkát. Ezen a
területen indokolt az intézményi szintű beavatkozás, iránymutatás, szakmai-szervezeti háttér biztosítása,
ezek iránti igény kezdeményese.
Összességében megállapítható, hogy a Kar jó irányban halad a TQM elvein alapuló minőségmenedzsment
rendszer elvárásainak teljesítésében. A minőségi paraméterek felügyelet alatt állnak, a fejlesztésükre irányuló menedzsment-tevékenység folyamatosnak ítélhető. Ugyanakkor a követelmények rendszerbe foglalása és a PDCA elv szerinti minőségirányítási rendszer teljes körű kialakítása nem történt meg.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Általában elmondható, hogy a karon következetes és a nemzetközi normákat követő, tudatos oktatásfejlesztés folyik. Indítandó új szakok képzési programját szakbizottságok dolgozzák ki, hasznos és követendő
gyakorlat, hogy a bizottságok munkájába a szakterületek elismert vállalati, kamarai képviselőit is bevonják. A szakok kiértékelése a képzési ciklusok befejezése után történik; ekkor kerül sor a tananyag felülvizsgálatára, az esetlegesen szükséges korrekciókra. Ebben figyelembe veszik a hallgatók előrehaladásának tapasztalatait, az oktatók, a képzési programot kidolgozó szakbizottság, valamint a hallgatók észrevételeit, véleményét, továbbá a legújabb kutatási eredményeket is. Mivel a szakbizottságok munkájában
külső gyakorlati szakemberek is részt vesznek, így a tantervek átdolgozásában, korszerűsítésében megvalósulhat a piaci visszacsatolás. Új tanterv bevezetésére az Oktatási Bizottság véleményezése és a Kari
Tanács jóváhagyása után kerülhet sor.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
Az ÉŐK-ra felvételt nyert hallgatók a tanévkezdés első napjaiban CD lemezen megkapják a tanulmányaikhoz szükséges összes információt – beleértve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot (TVSZ). Tanulmányi
és a vizsgaügyekben a Kari Tanulmányi Bizottság jár el, kompetenciája kiterjed mindazon ügyekre, melyről a TVSZ nem rendelkezik. A tantárgyi követelményeket a Tanulmányi Ügyrend tartalmazza, felülvizsgálatukra és esetleges módosításukra a tárgy indítását megelőző félévben van lehetőség. A követelmények
nyilvánosak, a tanszékek honlapjáról és a Neptun rendszerből elérhetőek. A hallgatói teljesítmények értékelése a felsőoktatásban általános gyakorlat szerint, megfelelően működik.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
Az ÉŐK a humánpolitikájában a kar stratégiai célkitűzéseit követi. A munkatársakra vonatkozó feltételeket
a Humánpolitikai Szabályzat, az oktatóktól, kutatóktól elvárt külön követelményeket az Oktatói - Kutatói
Követelményrendszer határozza meg. A dolgozók feladat- hatás- és felelősségköre a munkaköri leírásokban pontosan definiált. A feladatleírásokat félévenként, a következő félév tervei alapján frissítik. Fontos
célnak tartják az oktatói továbbképző rendszer modernizálását. A kar 2009-2013 között előkészítette a
kompetencia alapú teljesítményértékelés bevezetését. Az emberi erőforrás fejlesztés meghatározásához ellenőrzik és értékelik a munkatársak teljesítményét, az oktatói feladattervek megvalósulását. Az oktatók
minősítésére alkalmazott tudománymetriai módszerükben a karra jellemző mérnöki alkotásokat is figyelembe veszik. Az értékelés eredményét és a következő három év feladatterveit az „Oktatói-kutatói munka
értékelése és célkitűzései” c. dokumentumban rögzítik.
Az oktatói munka értékelésében a hallgatói véleményeket is figyelembe veszik. A kérdőíveket a HK és az
Egyetemi Oktatási Bizottság közösen állítja össze, kitöltésük a Neptun rendszerben történik. A kar a
2009/10-es tanévtől az OHV eredmények alapján 5 vezető oktatót, 5 oktatót, 3 tanszéket jutalomban részesít, ill. a három legjobb minősítést kapott oktatót az Egyetemi Hallgatói Képviselet jutalmazza. Az OHV
díjakat 40 % válaszadás alatt nem adják ki. Sajnos a hallgatói véleményadási hajlandóság alacsony (a
legfrissebb adat: 34 % közötti). A hallgatók a passzivitást a Neptun rendszer lassúságával, a 15-20 tárgyra
adandó válaszok monoton, időigényes megfogalmazásával indokolták. Felmerült – az Építészmérnöki Kar
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példáját követve –, hogy célszerű lenne a hallgatókat érdekeltté tenni a válaszadásban, ezzel is ösztönözve
az aktivitásukat. (Egy spontán történt előadás meghallgatása után – amelynek kiválóságát a hallgatók nyíltszínű tapssal ismertek el – a hallgatói, majd dékáni beszélgetésen amerikai példával is nyomatékosítva
felvetették, hogy nem lenne-e célszerűbb a hallgatói elégedettséget előadások, vagy gyakorlatok közvetlen
élménye alapján mérni?)
A kar kidolgozta a pedagógiai és angol nyelvi kompetencián alapuló oktatói fejlesztési projektet. Az
újonnan belépő, illetve a 40 évnél fiatalabb oktatóknak a programban való részvételt kötelezővé kívánják
tenni. A programon belül megcélzott oktatói és emberi kvalitások (az oktatók személyiségének inspiráló
és motiváló ereje, kommunikációs készsége) fontosságát a hallgatók is hangsúlyozták.
A karon nagy gondot fordítanak az akkreditációs feltételek számszerű teljesítésére. Az önértékelésben közölt adatok alapján a 122 fős oktatói állományban 102 fő minősített (azaz 83,6 %), 13 fő egyetemi
tanár (közülük 2 oktató a MTA tagja, 6 fő az MTA doktora). A minősített oktatók létszáma nem csak kari
szinten, hanem a legtöbb tanszéken is magas, ugyanakkor az egyetemi tanárok aránya alacsony (10,6 %),
létszámuk a kötelező nyugdíjazás következtében 2013-ban csökkent jelentősen. A fennmaradó oktatók
munkakör szerinti megoszlása: docens 47 fő (38 %), adjunktus 47 fő (38 %,), tanársegéd 15 fő (12 %). A
docensi állományban mindösszesen egy fő rendelkezik akadémiai doktori címmel, és 4 fő habilitációval.
Bár a vizsgált időszakban a teljes oktatói kör korösszetétele pozitív irányban változott; viszont ez elsősorban a 60 év feletti oktatók száma és aránya csökkenésének köszönhető (2009-ben 25 fő, 2013-ban 8 fő); a
40-60 év közöttiek száma lényegében nem változott; a 26-40 év közötti oktatók száma 3 fővel nőtt (2009ben 60 fő, 2013-ban 63 fő). Az ÉŐK az utánpótlás nevelő tevékenységét egységben kezeli a hallgatói tehetséggondozással, a tehetséges hallgatók a PhD fokozat megszerzése után megfelelő biztosítékot jelenthetnek az oktatói utánpótlásra, fiatalításra. A következő periódusban kiemelt humánpolitikai feladatot jelent
az egyetemi tanárok és tanársegédek létszámának növelése.
Az oktatók tudományos és kutatói teljesítménye, publikációs eredményessége színvonalas, konferenciákon
való részvétele intenzív. A publikációk száma az előző öt évben folyamatosan nőtt; a kar oktatói 2009-ben
215, 2012-ben 349 közleményt jelentettek meg. Ezen belül jelentősen emelkedett a nemzetközi folyóiratokban közölt, idegen nyelvű publikációk aránya. Mindamellett a kar vezetése kiemelten támogatja a konferenciákon való részvételt, mely jelentősen hozzájárul a külföldi kutatókkal való személyes kapcsolatok
kiépítéséhez, az oktatók nemzetközi elismertségéhez.
Csaknem az összes oktató kamarai tervezői – szakértői jogosultságot szerzett, ennek köszönhetően folyamatosan kötelező továbbképzésben is részt vesznek, aminek az oktatásra igen pozitív hatása van, hiszen az
így szerzett oktatói tudás a hallgatók ipari ismeretérére, későbbi munkahelyi beilleszkedésére is hatással
lehet.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A karon a hallgatók tanulmányainak kiegészítésére a Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium működik, amelynek szakmai programjai között elsősorban szakmai tanulmányutak szerepelnek, továbbá konferenciákkal (ezek közül legjelentősebb a Zielinski Szilárd Konferencia) ill. előadás sorozatokkal igyekeznek
megfelelő szakmai háttértudást adni az érdeklődő hallgatóknak. A kar vezetése egy jól felszerelt, modern
számítógép parkot biztosított a szoftver ismeretek elsajátításához. Az építőmérnöki szakma mélyebb megismeréséhez nélkülözhetetlen számítógépes programokat alap és középfokon oktatják. A Hallgatói Képviselet (HK) kiemelt figyelmet fordít a karon működő 16 öntevékeny hallgatói körre, amelyek munkájában
összesen közel 250 hallgató veszt.
A hátrányos helyzetű hallgatók segítése a hallgatói beszélgetések szerint jól működik. Az első évfolyamosok beilleszkedését, a közösségteremtést – más karokhoz hasonlóan – Mentorgárda (tankörönként 2-2 mentor, s egy osztályfőnök) segíti. A kar hallgatói elsősorban a Vásárhelyi Pál Kollégiumban kapnak elhelyezést. A sportolás, a rekreációs és egészségmegőrző tevékenységek infrastruktúrája biztosított. A testnevelés
alapképzésben 2 félév / heti 2 kötelező, mesterszakokon ugyanilyen mértékben választható. Ezen túlmenően a testnevelési infrastruktúra olcsón, folyamatosan hozzáférhető. A hallgatói beszélgetésen nem volt
megállapítható, hogy a minimálisan kötelező sporttevékenységen túli sportolás egyéni ambíció-e csupán,
vagy tudatos intézményi program – mely patinás külföldi egyetemekhez hasonlóan – áthatja az egyetem
szellemiségét. A versenysportolók aránya inkább egyéni ambíciókat feltételez.
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A kulturális lehetőségek jók; kéthetente, ill. havonta megjelenő sajtó, az egyetemen 75 fős zenekar
és énekkar működik, amelyeknek ÉMK hallgatók is tagjai. Ugyanakkor észrevételezték, hogy nincsenek az intézményben egyénileg használható hallgatói helységek (műhelyek, műtermek), ami a
bizottság meglátása szerint a területbérleti rendszerre vezethető vissza. A laboratóriumok egyébként nagy hallgatói részvétellel működnek, ami külföldiek elismerését is kivívta.
3.6. A kar belső információs rendszere
Az intézményi szintű belső kommunikáció forrásaként említendő a Szenátus, amelyben a kart két választott
szenátus tag (egyik közülük a dékán) képviseli. Az előterjesztések, határozatok minden munkatárs számára
elérhetők (www.bme.hu). A Kari Tanács ülésén a dékán szóban is ismerteti a Szenátus határozatait. A
döntések előkészítésének fontos része a tanszékvezetők véleményének kikérése, ami a téma jellegétől függően részben írásban, részben tanszékvezetői értekezleteken, részben személyes beszélgetés alapján történik. A dékán helyettesek és a hivatalvezető tagjai az egyetem megfelelő, rendszeresen ülésező bizottságainak. Az ott történtekről különböző csatornákon keresztül zajlik a kari szintű tájékoztatás (e-mail, kari szervezet ülése, stb.). A kari kommunikáció egyik legfontosabb megjelenési formája a honlap
(www.epito.bme.hu), ahol elérhetők az oktatókra, a tantárgyakra, a számonkérés módjára vonatkozó, és
minden, a hallgatókat érintő egyéb naprakész információk. A beiratkozott hallgatók Útmutató formájában
kapják kézhez a képzési ciklus legfontosabb tudnivalóit. Az új képzési programokról a Felvételi tájékoztatóban informálnak, amelyet a Felvételi kalauz és Nyílt napok egészítenek ki. A felvételiről, az új képzési
formákról a középiskolákban előzetes tájékoztatókat tartanak.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A karon folyó képzésekről un. Nyílt napok keretében, valamint a középiskolákban tájékoztatják az érdeklődőket. Emellett kétnyelvű (magyar, angol) tájékoztatót, Bulletin-t adnak ki nyomtatott formában, amelyet
a középiskolákon kívül az ipari partnereiknek és más egyetemeknek is eljuttatnak.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Az oktatói állományban növelni kell az egyetemi tanárok számát, ehhez a docenseket a habilitáció,
illetve az akadémia doktori cím megszerzésére szükséges ösztönözni. Az oktatói utánpótlás biztosításához a tanársegédek számának növelése is javasolt.
2. A laboratóriumi eszközfejlesztésekhez meg kell oldani a kieső szakképzési hozzájárulások pótlását.
Továbbá feltétlenül javasolt az egyénileg, vagy csoportosan, szabadon használható (a terembérleti
rendszertől is függetlenített) műhelyek és műtermek biztosítása.
3. A TQM filozófia elemeihez való elköteleződés mellett – egy, a folyamatos fejlesztés elvét szem
előtt tartó, konkrét követelményeken (ESG, EFQM, IFT) alapuló minőségbiztosítási alrendszer/algoritmus kialakítása javasolt. Ez a minőségi paraméterek egységes követelmények mentén történő
rendszerbe foglalását, folyamatos nyomon követését, ellenőrzését és esetenként beavatkozások indítását (PDCA elv) is szükségessé teszi.

30

BME – GTK akkreditációs jelentés

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos,
2015 szeptemberében induló követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával.

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Az akkreditációs minősítés indoklása

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karát a MAB egyetemi karként akkreditálja22. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak
való megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen23, tudományterületen24 több, a képzési programban rögzített
szakmailag összetartozó képzés25, oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotóművészeti
tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt összesen (a
45 fő nyelvtanár és a 10 fő testnevelő tanár nélkül) 130 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(130 főből 85 fő: 65,4%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma meghaladja a 35 főt: összesen 38,6 fő21.
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 követő (monitor) eljárás előírásának indoka, hogy jelenleg az Nftv. 108.§ 13. pontban elvártak közül a
következő feltétel nem teljesül:
– Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű
nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt. A feltétel teljesülésére a törvény
2015. szeptember 1-jéig adott határidőt, ezt követően az e feltételeknek való megfelelés vizsgálatára lefolytatott
monitor eljárás eredményétől függően nyilatkozhat a MAB az egyetemi karként történő akkreditáció
megadásáról.

II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e
törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.
23 A vonatkozó képzési területek felsorolása: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, műszaki, társadalomtudomány
24 A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: bölcsészettudományok, társadalomtudományok
25 Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
22

31

BME – GTK akkreditációs jelentés
Honnan – hova tart a kar
A BME a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) 1998-ban történt megalapításával visszatért a
régi hagyományaihoz. Számos alapvető jellemzőjét tekintve jelenleg az egyetem második legnagyobb
kara, a hazai gazdaságtudományi felsőoktatás egyik meghatározó jelentőségű intézménye. A kar képzési
szerkezete erősen diverzifikált, a felvett hallgatóinak több mint 40%-a nem a gazdaságtudományok
területéhez tartozó szakokon folytatja a tanulmányait.
Az előző években a gazdaságtudományok (és a társadalomtudományok) képzési területen rendkívüli
mértékben romló finanszírozási feltételeket rugalmas alkalmazkodás révén igyekeztek ellensúlyozni.
Részben ennek köszönhetően jelentősen emelkedtek a mesterképzési létszámok: a 2009/2010. tanévben
66/34% volt az alap-, illetve a mesterképzésekre felvettek aránya, ami a 2013/2014. tanévre 46/54 %-ra
módosult. A felvett hallgatók számát tekintve az elmúlt években a GTK az első vagy a második helyen állt
a BME karai között, ezen belül a mesterszakos létszámok vonatkozásában mindig az első helyen szerepelt.
Az Oktatási Hivatal összesítése szerint a 2013/2014. tanévben a karon volt a legnagyobb a mesterszakokra
felvett hallgatók száma.
Az előző akkreditációs eljárás során feltárt problémák, megfogalmazott fejlesztési javaslatok kivétel nélkül
PDCA elvek mentén végrehajtott intézkedéseket vontak maguk után. Tekintettel arra az észrevételre, hogy
a mesterszakokhoz képest a kevés alapképzés megnehezíti a hallgatók intézményen belül mesterszintre
való továbblépését, a kar a kereskedelem és marketing, illetve a pénzügy és számvitel alapképzési szakok
indítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a MAB-hoz, azonban a szakok indítását a testület nem támogatta.
Ugyanakkor az Építészmérnöki Karral közösen indítandó jövőtudatos településfejlesztés /MSc in
Sustainable Urban Development mesterszak létesítésének és indításának (magyar és angol nyelven
egyaránt) akkreditáltatása pozitív eredménnyel zárult. Összességében az előző öt évben alapszakok és
mesterszakok száma közti különbség nőtt.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A kari dokumentumokat a BME megfelelő szabályzatai alapján dolgozták ki. A GTK legfontosabb vezetői
testülete a Kari Tanács, amelynek hivatalból tagjai az intézeti igazgatók, illetve tanszékvezetők. A
választott oktatói és dolgozói tagokon túl a hallgatói képviselet is – annak lehetséges felső határán –
biztosított. A kar operatív vezetője a dékán, munkáját a dékán helyettesek, illetve a Dékáni Tanács segítik.
A GTK szervezeti struktúráját 2005-ben alakították ki, ami azóta lényegében változatlan keretek között
működik. Az alapegységek, egyúttal a költségcentrumok a tanszékek („Gyenge intézet, erős tanszék”
modell.), amelyek négy intézetbe szerveződtek: Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI)
Közgazdaságtudományok Intézet (KI), Társadalomismeret Intézet (TI), Üzleti Tudományok Intézet (ÚTI).
A kar keretében négy „központ” (Idegennyelvi Központ (INYK), a Testnevelési Központ (TK), a
Mérnöktovábbképző Intézet (MTI) és a Tanárképző Központ) is működik, amelyek egyetemi szintű
feladatokat látnak el. A kari Hallgatói Képviselet (HK) 15 tagból áll, őket minden évben ősszel választják
meg a hallgatók. A tagoknak külön-külön célfeladatot fogalmaznak meg, amelyeket az érintettek a
lehetőségekhez képest maximálisan ellátnak.
A kari Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott stratégiai célkitűzésük szerint elsősorban az ipar, a
szolgáltatások és azok igazgatása számára kívánnak szakembereket képezni. Emellett fontos feladatnak
tekintik az egyetem hallgatóinak idegen nyelvi képzését és a testnevelés oktatását.
A GTK fontos feladata az egyetem más karaira történő átoktatás. A gazdasági ismeretekből 20 kredit
megszerzése valamennyi szakon előírt követelmény. Ezekből a kurzusokból a 10 kredit értékű kötelező
tárgyat (menedzsment és vállalati gazdaságtan, mikro- és makroökonómia, üzleti jog) az egyetem más
karain is a GTK oktatja, a további 10 kreditnyi választható gazdasági ismeretek oktatása már csak részben
a kar feladata. A karhoz tartozik továbbá – a külön rendszerben finanszírozott – nyelvoktatás, és a
testnevelés oktatása. Ugyanakkor más karok pedig beoktatnak a GTK szakjain; pl. a két műszaki menedzser
képzésen.
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A kari C-SWOT analízis
Az elemzésben öt fő tényezőt; az oktatást, a kutatást, a vezetést, az emberi erőforrást és a működés
feltételeit értékelik. A feltételek között a felsőoktatás egészében is érvényesülő, illetve sajátos, intézmény
specifikus elemeket is azonosítottak. Korlátként – egyebek mellett – az általánosan érvényes tényezők
között a demográfiai hatásokat, a finanszírozás kiszámíthatatlanságát, a kutatási források korlátozottságát,
a vezetői kinevezési rendszer szabályozását emelte ki, illetve a „belső oktatói és szervezeti lassú reagálás
a tananyagok folyamatos fejlesztésében” megállapítás szerepel az analízisben. Jól azonosították a kar
erősségeit: a felsőoktatási piacon elért kedvező pozíciót, a képzés gyakorlatias jellegét, a felvett hallgatók
jó minőségét, a kar stabil működését, a jelentős hallgatói létszámot, a minősített oktatók magas arányát, a
kiemelkedően jó elhelyezési feltételeket, a decentralizált költségvetés ösztönző hatásainak a megfelelő
kihasználását. A gyengeségek között sorolták fel (helyesen) az alapképzések magas hallgatói létszámát, az
elégtelen hallgatói motivációt, a lassú reagálást a tantervek és a tananyagok fejlesztésében, az
intézményesült kutatási bázisok hiányosságait, az „adatokra alapozott, a teljes munkatársi kört átható,
folyamatos fejlesztést központba állító szervezeti kultúra hiányosságait”, a középgeneráció hiányát, a
végzett PhD hallgatók megtartásának nehézségeit. A lehetőségek között szerepel: a nemzetközi
kapcsolatok erősítése, „adatokra alapozott minőségfejlesztés a szakok és tantárgyak esetében”, korszerű
oktatásmódszertan (pl. e-learning) kidolgozása, fiatal generáció bevonása a vezetésbe, az átlagosnál
szigorúbb követelmények alkalmazásával kiváló oktatói gárda kiépítése, a saját bevétel további növelése
újabb programok kezdeményezése révén. Végül a veszélyek közül az ágazati irányítás adminisztratív
korlátait, a kiszámíthatatlan finanszírozást, az oktatói-kutatói, illetve a vezetői utánpótlás biztosítását, a
kiszámíthatatlansággal összefüggésben a hallgatói érdeklődés esetleges csökkenését emelték ki. E
veszélyek között olvasható: „a gazdaság- és társadalomtudományok mintegy 50 éves intézményesített
hiánya az egyetem fő kutatási irányából rányomja bélyegét a kar egyetemi elfogadottságára”. Az
önértékelés és a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján a bizottság álláspontja szerint a GTK a vizsgált
tényezők döntő többségét a C-SWOT analízisben helyesen azonosította és értékelte.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A már említett diverzifikált képzési szerkezetet igazolja, hogy a karon oktatott 6 alapképzési szak három
képzési területhez (gazdaságtudományok -, műszaki - és társadalomtudomány képzési terület) tartozik.
Mesterképzésben az előzőekben felsorolt képzési területen kívül a bölcsészettudomány képzési területen
(pszichológia) és a pedagógusképzés képzési területen oktatnak összesen 11 diszciplináris szakon, továbbá
a tanári mesterszakon két szakképzettségen (mérnöktanár, közgazdásztanár) folyik oktatás. A legutóbbi
felvételi adatok alapján a képzési területek közötti fő arányok (kerekítve) a következők:
gazdaságtudományok 57%, műszaki 25%, pedagógusképzés 8%, társadalomtudomány 6%,
bölcsészettudomány 3%. A graduális képzés mellett mind az öt képzési területen szakirányú
továbbképzésen is oktatnak összesen 15 szakon (a legnagyobb létszámú a pedagógus szakvizsgát adó
közoktatási vezető szak). Bár jelenleg a karon idegen nyelvű képzés nem folyik, de a hallgatók egyes
tantárgyakat idegen nyelven is felvehetnek.
Alapképzésben öt szakon nappali, egy szakon levelező munkarendben folyik a képzés, a mesterképzési
szakok többsége teljes idejű, – és részidejű képzési formában is működik. Ezen a karon összességében
magas a levelező hallgatók száma, az utóbbi két tanévben az újonnan felvettek körében már 50-50 % az
államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók aránya (a BME karai között a legmagasabb). Ennek az
egyik fő oka, hogy 2011-től oktatáspolitikai döntés következtében a gazdaságtudományi területen két
alapképzési szak esetében egyáltalán nem volt lehetőség államilag támogatott hallgatók felvételére, a
fennmaradó szakokon pedig – a megállapított rendkívül magas pontszámok miatt jutottak be csak kevesen
államilag támogatott képzésre. Az alapképzésben a következő években változatlan finanszírozási rendszer
mellett tovább csökkenhet az államilag finanszírozott hallgatók aránya. Az államilag finanszírozott
hallgatók átlagpontszáma korábban is magas volt, a gazdaságtudományi szakok esetében 440 pont körül
alakult. Az utóbbi két évben a két támogatott gazdaságtudományi szakon az átlagpontszám meghaladta a
470-et (az érintett hallgatói kör kiemelkedő minőségűnek tekinthető). A mesterszakokra továbbra is
nagyobb számban biztosítottak az államilag finanszírozott helyek, ami a növekvő jelentkezési
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létszámokban is megmutatkozik. A jelentkezők létszáma – a körülmények rendkívüli mértékű változása
ellenére is – viszonylag stabil. A teljes idejű képzésben a mesterszakok fő bázisát a karon alapképzésben
oklevelet szerzett hallgatók jelentik. Ugyanakkor jelentős számban érkeznek más felsőoktatási
intézményekben, illetve a BME mérnök karain alapképzésben végzett hallgatók is. A levelező képzésre
jelentkező hallgatók összetétele különösen rendkívül szerteágazó.
A hallgatói létszámokról közölt adatok szerint összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban
mind az első évfolyamra belépők száma, mind az összes évfolyam létszámadatai folyamatos növekedést
mutatnak; a vonatkozó létszámok a 2009-es 1809/5434 főről 2013-ra 2357/6810 főre nőttek. Ezen belül a
mesterképzésben volt jelentősebb mértékű növekedés; 2009-ben 432/ 553 fő, 2013-ban 720/1593 fő volt
az első évfolyamra felvett, valamint az összes évfolyam hallgatóinak létszáma. Bár az összlétszámok az
alapképzésben is emelkedtek (2009: 2081 fő, 2013: 2494 fő), de az első évfolyam létszámai csökkentek
(2009: 834 fő, 2013: 657).
A képzés eredményességét tekintve fontos jellemző, hogy a hallgatók az alapképzésben átlagosan 1-2
félévvel, a mesterszakokon egy félévvel nyújtják meg tanulmányaikat. Az érintett – többségükben
költségtérítéses – hallgatók gyakran dolgozni kényszerülnek, esetenként passzív félévet is kérnek további
tanulmányaik finanszírozásának fedezéséhez. A passzív hallgatók száma az elmúlt öt évben átlagosan ~400
fő, a mesterképzéseken ennél valamivel alacsonyabb. További ok lehet a külföldi részképzés, vagy a
párhuzamos képzés. A diplomaszerzés későbbre kerülése a két szaknyelvi vizsgát előíró nemzetközi
gazdálkodás alapszak esetében jellemző a legnagyobb mértékben. Alapképzésben 2009 és 2012 között
kimenő26 hallgatókból a KKK szerinti képzési idő alatt záróvizsgát tett ~39%, azaz ~61% vagy a
mintatantervhez képest hosszabb idő alatt fejezte be a tanulmányait, vagy végleg lemorzsolódott. A
mesterképzésben ezeknek az adatoknak a megoszlása jobb: ~54 /~46%. A vizsgált időszakban a
záróvizsgát tett hallgatók nagy többsége átvehette az oklevelét; alapképzésben a záróvizsgázott hallgatók
90%-ka, mesterképzésben 94%-ka kapott oklevelet az abszolutórium évében.
A karon két doktori iskola működik: a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola (GSDI), és a
Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola (TTDI). A GSDI átlagosan évi 15 fő, a TTDI évi
4-5 fő doktoranduszt vett fel az utóbbi években, 2011-től mindkettőbe nagyjából azonos arányban kerülnek
be állami ösztöndíjasok és önköltséges hallgatók. A fokozatszerzés – egyezően az országos tendenciával
– általában több évre elhúzódik. A vizsgált időszakban a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori
Iskolában évenként 5-10, a Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola esetében 1-4 között
mozgott a fokozatszerzések száma.
Végzettek elhelyezkedése
A GTK a hazai gazdaságtudományi képzésnek a munkaerő-piac által is elismert egyik vezető intézménye.
A végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei jók. A Karrier Iroda segíti a szakmai gyakorlati helyek, illetve
az állást kereső hallgatók, a már végzett szakemberek, továbbá a munkát kínáló cégek közötti kapcsolat
megteremtését. Ebben a feladatban- az Alumni rendszer révén a korábban végzett hallgatók is részt
vesznek. A kar a vállalati kapcsolatain keresztül folyamatos visszacsatolást kap az itt végzettek
beilleszkedéséről, a munkáltatói tapasztalatokról és igényekről. Különösen fontos a visszacsatolási
mechanizmus az MBA képzésben, mivel a hallgatók többsége jelenlegi, illetve jövőbeli vállalatvezető,
javaslatainak felhasználása feltétlenül szükséges a képzési stratégia megújításához.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A GTK az egyetem által öt kiemelt területen folytatott kutatásinak mindegyikében közreműködik, oktatói
és kutatói 2009 és 2013 között 16 tudományágban több mint 1500 tudományos művet publikáltak. A
közlemények mintegy egyharmada idegen nyelvű, amelyek között 93 könyv és könyvfejezet, valamint
közel 200 lektorált folyóiratcikk szerepel. Ugyanakkor viszonylag kevés az MTMT adatbázisban
nyilvántartott, minősített hazai és külföldi folyóiratokban megjelent cikkek száma.

A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító, illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
26
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Az elmúlt években a karon megvalósított nemzetközi projektek közül megemlítendők az EU FP6 és EU
FP7 ESPON, Central Europe, IEE, EIA, Interreg, Gruntvig, Leonardo, Socrates, Erasmus programok.
Ezen kívül részt vettek különböző hazai (NKTH, OTKA, TÁMOP) programokban is. A TÁMOP keretében
kihasználták a tanszéki-, illetve karközi tudományos együttműködések kialakítására, konferenciák
megszervezésére elérhető lehetőségeket, ezek a pályázatok jelentős részben az oktatásfejlesztést
szolgálták. A vizsgált időszak fontos eredménye a Typotex Tankönyvek sorozat megjelentetése, a
tankönyveket más egyetemi karok is használják.
A GTK hazai egyetemekkel fennálló szakmai kapcsolatai mindenekelőtt a doktori programokban való
kölcsönös együttműködésben valósulnak meg. A nemzetközi kapcsolatok közül kiemelendők az
Idegennyelvi Központ tevékenysége az Erasmus programokban, és a szakfordító- és tolmácsképzés
területén kiépült nemzetközi együttműködések. Mostanra már hagyományossá vált az évi két alkalommal
megszervezett egyhetes intenzív kurzusok megrendezése, amelyeken alkalmanként 4-5, elsősorban az
USA-ból érkező előadó is részt vesz.

2.3. Gazdálkodás
A kari gazdálkodást az elmúlt években alapvetően a stabilitás jellemezte. A gazdaságtudományi képzések
számára rendkívül hátrányos finanszírozási változások (pl. az alapképzésben a költségtérítéses felvételi
létszámok korlátozása) következményeit eddig eredményesen kezelték:
- jelentősen növelték a mesterképzések létszámát (a mesterképzési szakokon a gazdaságtudományi
képzési területen is vannak állami finanszírozású helyek);
- a differenciált képzési portfolió – azon belül a műszaki képzés 25%-os aránya – mérsékeli a
gazdaságtudományi képzés kedvezőtlen finanszírozásából adódó sérülékenységet;
- egyes területeken jelentős a szakirányú továbbképzésekből származó bevétel;
- kihasználják a pályázatok lehetőségeit;
- rendkívüli mértékben decentralizált, a meglévő struktúrában erős érdekeltséget és felelősséget
eredményező gazdálkodást folytatnak.
Az elmúlt öt évben a kar bevétele jellemzően évi 2,1-2,3 mrd Ft volt, ezen belül a kutatási bevételek aránya
viszonylag mérsékelt. A költségek jelentős része (területhasználat, tanterem, egyetemi általános
költséghez történő hozzájárulás) viszont csaknem fixnek nevezhető. A feszes gazdálkodás körülményei
között a kari vezetés igyekszik az egyes területek közötti szükségszerű hullámzást áthidaló szolidaritást is
érvényesíteni. A decentralizált érdekeltségi rendszer a pozitív hatásai mellett nehezíti a strukturális
változást (a szerkezeti átalakításhoz szükséges intervenciós forrással a kar nem rendelkezik).

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karhoz kötődik a BME intézményi szintű minőségbiztosítási
stratégiájának alapját képező TQM vezetési filozófia intézményi, sőt hazai meghonosítása, valamint 1990es évek közepén a hazai felsőoktatási intézmények TQM intézmény hálózatának létrehozása. Az azóta
eltelt időszakban a karon töretlen a TQM iránti elkötelezettség. A kar álláspontja szerint a felsőoktatás a
hazai és nemzetközi tudáspiacon folytatott szolgáltatásként értelmezhető, ezért csak a TQM szellemiségű
menedzsmentszemlélet által támogatott folyamatos fejlődés biztosíthatja a GTK sikeres működésének
feltételeit.
A sikeres működéshez a2008-ban elfogadott „Küldetésnyilatkozat és Jövőkép” c. dokumentumban
foglaltakat – mint a kar minőségbiztosítási stratégiájának alapjait – ma is érvényesnek és fontosnak
tekintik. Felvetődik azonban a kérdés, hogy az elmúlt hat év alatt miért nem aktualizálták egyszer sem a
dokumentumot, a folyamatosan változó felsőoktatási viszonyok vajon nem indokolták volna a módosítást,
a változásokhoz való alkalmazkodást?
A C-SWOT analízisben a vezetés gyengeségeként fogalmazzák meg, hogy hiányosságok tapasztalhatók
az adatokra alapozott, a teljes munkatársi kört átható, a folyamatos fejlesztést központba állító szervezeti
kultúrában. Az észrevétel indokolttá teszi a döntően elméleti alapokon nyugvó TQM elvű vezetési filozófia
átgondolását, és esetleg (mellette) egyéb rendszer- és folyamatszemléletű minőségfejlesztési eszközökmódszerek alkalmazását.
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A kar minőségbiztosítási rendszerének irányítása és működtetése a Dékáni Tanács tagjaiból álló Kari
Minőségfejlesztési Bizottság feladata. A bizottság ezt a tevékenységét a Kari Tanács különböző állandó-,
munka- és szakbizottságainak bevonásával látja el. A karon önálló minőségbiztosításért felelős szervezeti
háttér működik, ami követendő példaként szolgálhat a többi kar számára. Elismerendő, hogy mind az
önértékelési dokumentumban, mind a személyes látogatás alkalmával tapasztalható volt a kar működését
jellemző, határozott alapokon nyugvó minőségfejlesztési igény, a magas színvonalú minőségtudatosság és
az azt realizáló konkrét tevékenységek is. A minőségtudatosság többek között megnyilvánul a szervezeti
egységek működésének rendszeres értékelésében („auditálás”), a munkaerőpiac szereplőivel történő aktív
együttműködésben és a fejlesztési tevékenységek folyamán megvalósuló információcserében.
Összességében megállapítható, hogy a kar teljesíti a TQM elvein alapuló minőségmenedzsment rendszer
elvárásait. Jelenleg részleteiben valamennyi minőségi paraméter felügyelet és folyamatos fejlesztés alatt
áll, mindamellett megfontolandó a minőségbiztosítási szempontok egységes követelmények mentén
történő rendszerbe foglalása, hangsúlyosabbá tétele. Az ehhez szükséges szakmai-szervezeti háttér
megteremtéséhez a GTK kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen a munkatársai között a felsőoktatási
minőségbiztosítás témakörének kiváló oktatói, kutatói is jelen vannak. Egy színvonalasabb
minőségbiztosítási rendszer megvalósításához azonban egyetemi szintű vezetői támogatás is szükséges.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A képzési programok indítása, átalakítása 3-5 hónapot átfogó, többszörös szűrőn átmenő folyamatot jelent.
Az előkészítő szakaszban a tanszéki -, illetve intézeti tanácsokban, képzési területi szakbizottságokban
megvitatják az elképzeléseket. A tervezetek a véleményezési szakaszban a kari - és egyetemi
bizottságokhoz, valamint a Dékáni – és a Rektori Tanács elé, majd a döntési szakaszban a Kari Tanács,
illetve a Szenátus fórumaira kerülnek. Az említett testületekben a Hallgatói Képviselet (HK) jellemzően
egyharmad arányú képviselettel rendelkezik, észrevételeit és javaslatait a képzéseket érintő minden fontos
kérdésben (előtanulmányi rend, tantárgy elhelyezése a mintatantervben, követelményrendszer) figyelembe
veszik. A képzési programok indításában és az oktatásfejlesztésben az ipari, vállalati szervezetek,
rangsoroló fórumok által készített vélemények megismerését és azok felhasználását is fontosnak tartják.
A többciklusú képzési rendszerben oktatott szakjaiknak belső értékelését – részben intézeti beszámolók
keretében – elvégezték. Módosítások főleg egyes strukturális kérdésekben (tantárgyelhelyezés, értékelési
mód) történtek. A tantárgyi programok folyamatos fejlesztése a PDCA elv alkalmazásával valósult meg.
Az alapképzésekben vizsgálták a vártnál gyengébb tanulmányi eredmények lehetséges okait, és indokolt
esetben tartalmi és módszertani változtatásokat vezettek be. A lemorzsolódás alakulását folyamatosan
vizsgálják, intézkedéseket hoznak annak lehetőség szerinti mérsékelésére; pl. növelték a szóbeli vizsgák
és prezentációk számát. Nagyobb ívű tantervi átalakításra a kommunikáció és médiatudomány alapszakon
került sor.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A tantárgyi követelményeket az egységes egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat által előírt módon
határozzák meg, a szabályozás további elemei a Képzési Kódex és a – technikai teendőket tartalmazó –
Tanulmányi Ügyrend. A szabályzat fő elvként előírja, hogy félévenként legfeljebb 4 vizsgával záruló
tantárgy szerepelhet a mintatantervben. A többi stúdium értékelése félévközi jeggyel történik. Ez utóbbiak
esetében az évközi számonkérés révén valósul meg a hallgatói teljesítmények értékelése. A vizsga feltétele
– az előírt követelmények alapján – az aláírás megszerzése az adott tantárgyból. Az értékelésben fontos
szerepet töltenek be a magas kreditszámmal érékelt projektfeladatok. A teljesítmények értékelésében egyre
nagyobb kihívást jelent a költségtérítéses hallgatók növekvő aránya; esetenként egymással szembe
kerülhetnek a minőségi és a finanszírozási igények.
A követelményeket előzetesen elektronikus úton, a tanszéki hirdetőtáblákon, illetve a kurzus indításakor
élő szóban ismertetik. A teljesítményértékelés alkalmazott módszereiről érkező (OHV, KHK
visszacsatolások) révén a hallgatói észrevételeket folyamatosan nyomon követik, illetve meghozzák a
szükséges intézkedéseket. Az eljárások és a folyamatok transzparens módon történő nyomon követését a
Neptun rendszer biztosítja. Az esetleges panaszok kezelése az oktatási dékán helyettes részvételével
történik, illetve a Kari Tanulmányi Bizottságon keresztül jut el a megfelelő fórumokhoz.
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3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A GTK-án az előző öt évben a növekvői hallgatói létszám mellett a teljes munkaidőben foglalkoztatott
oktatók-kutatók létszáma is emelkedett; a 2009-es 92 főről a 2013-as 139 főre (a 46 fő nyelvtanárt nem
beleszámítva). A magas hallgatói létszámhoz képest az oktatók-kutatók száma alacsony, aminek
következményeként a teljes munkaidőben alkalmazott, tudományos fokozattal rendelkező oktatók/teljes
idejű képzésben résztvevő hallgatók aránya 38,6 fő. A 139 főállású oktató 61,2%-a (85 fő) minősített, ami
országos viszonylatban átlagosnak ítélhető. A minőségi mutatókat tekintve 9 fő a MTA doktora, a
fennmaradó 76 fő (89,4%) CSc/PhD fokozattal bír. Figyelembe véve, hogy a karon két doktori iskola is
működik, különösen kevés a DSc címmel rendelkező oktatók száma. A minősített oktatók munkakör
szerinti megoszlása: 14 egyetemi tanár, 38 egyetemi docens, 28 adjunktus, 3 tanársegéd és egy-egy fő
kutató illetve nyelvtanár. A docensi állományban egyetlen MTA doktora sincs, és összesen csak 4 fő
habilitált. A főállású oktatók mellett 30 főt (közülük 6 nyelvtanár) részmunkaidőben alkalmaznak. A
kormegoszlást tekintve e karnál is érzékelhető a középgeneráció viszonylag alacsony aránya. Az egyetemi
tanárok közül többen is a 66-70 éves korcsoportba tartoznak, ezért különösen fontos ennek az állománynak
fiatal oktatókkal történő bővítése, amihez a docensi állomány megerősítése is szükséges. A karhoz tartozó,
az egyetem egészét szolgáló egységekben (INYK, MTI, TK) 46 nyelvtanár és 10 testnevelő tanár dolgozik.
Az oktatás minősítésére a hallgatóknak átfogó és egyes részletekre is kiterjedő véleménynyilvánítási
lehetőséget biztosít az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV), amelynek eredményeit a GTK a kari
költségvetés egyes szervezeti egységek közötti elosztásánál is figyelembe vesz. Az oktatói
teljesítményértékelés és az előléptetési rendszer a BME egészére vonatkozó szabályozás alapján történik,
de emellett a kiemelkedő oktatói-kutatói tevékenységet végző munkatársainak jutalmazására külön
elismerési rendszert is kidolgoztak.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar a Typotex Könyvkiadóval együttműködve a bolognai képzés szakjaihoz illeszkedő, új tankönyv
sorozat kiadását indította el Baccalaureus Scientiae címmel, ennek keretében az elmúlt években 32 kötet
jelentettek meg. A Műegyetemi Kiadó segítségével további tananyagokat adnak közre, valamint a tanulást
segítő digitális oktatási eszközöket, segédanyagokat készítenek, amelyek többsége a Moodle rendszerben
hozzáférhető. A GTK-án működő Idegennyelvi Központ széles nyelvtanulási kínálattal lehetőséget ad a
hallgatóknak az előírt nyelvvizsgák tanulmányaik alatt történő teljesítésére. Nagy figyelmet fordítanak –
szakmai felzárkóztató tantárgyi kurzusok, kötelező tantárgyi konzultációk biztosítása révén – az
esélyegyenlőség megteremtésére. További tanulástámogatási eszközként említhetők a karon oktatott
tanulástechnikai stúdiumok, a mentorgárda, az öntevékeny hallgatói körök, a tanácsadási fórumok, a zhnaptár stb. A kar a széles körű nemzetközi kapcsolatainak a felhasználásával számos külföldi részképzésre
kínál lehetőséget hallgatóinak.
A tehetséggondozást elsősorban a TDK munkák, valamint a Liska Tibor Szakkollégiumban és a
Kommunikációs Szakkollégiumban folyó tevékenységek, előadások, rendezvények biztosítják, amit az
EHK által szervezett BME Management Szakkollégium programjai egészítenek ki. A tehetséges hallgatókat
a Heller Farkas Alapítvány támogatásával és kari ösztöndíjakkal, a szakkollégiumi, tanszéki munkákba,
pályázatokba történő bevonással segítik. Hallgatóik részt vesznek az Európai Műszaki Menedzserek
Szervezete (ESTIEM) munkájában, amelynek egyik fontos programja a TIME esettanulmányi verseny.
Az új Q, illetve a felújított E épület tantermei kiváló oktatási infrastruktúrával felszereltek. A GTK INYKban önálló könyvtár van, a tanszékek olvasókabinettel rendelkeznek A rendszeresen a kar által használt
termeken túl a BME teljes infrastruktúrája is hozzáférhető.
A karnak nincs saját kollégiuma, hallgatói az egyetem összes kollégiumában biztosítanak férőhelyet. A
2013-as statisztika szerint a jelentkezők 80%-ka felvételt nyert, ami a fővárosban kifejezetten magas
aránynak tekinthető. A hallgatók kiváló sportolási lehetőségekhez jutnak a – a GTK keretében működő –
Testnevelési Központban, a Sportközpontban, a kollégiumok és a kari sportrendezvények révén. A karon
öntevékeny kulturális csoportok működnek, a kulturális tevékenységet a Kulturális Titkárság segíti. A
kreditrendszer bevezetésével megszűnő tankörök pótlására a HK támogatásával öntevékeny hallgatói
köröket szerveztek, amelyek munkájában aktívan átlagosan 50-70 hallgató vesz részt.
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3.6. A kar belső információs rendszere
A tanulmányi ügyeket ezen a karon is a Neptun a rendszerben intézik. Az egyes szervezeti egységek saját
honlappal rendelkeznek, ezeken keresztül az oktatási segédanyagok elektronikus formában is elérhetők. A
Moodle rendszert egyelőre csak az Üzleti Tudományok Intézete alkalmazza, az intézet külön-külön
honlapot fejlesztett ki a graduális - és a mesterképzések oktatásához, a projektfeladatok tájékoztatáshoz,
valamint a szakdolgozatokat és diplomamunkák kezeléséhez. A kari HK ugyancsak saját honlapon
tájékoztatja a hallgatókat az őket érintő információkról. Az oktatással kapcsolatos fontos tudnivalókról
papíralapú tájékoztató anyagok is készülnek.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kari honlap megfelelő információt nyújt az egyes szervezeti egységek működéséről és az aktuális
hírekről. A külső tájékoztatáshoz különböző fórumokat is szerveznek (pl. kari nyílt nap), az egyes
szervezeti egységek órabemutatókat tartanak, az informálódás eszközeként szolgál a GTK havonta
megjelenő GT TIMES c. kiadványa is. A végzett hallgatókkal való kapcsolattartásához Alumni rendszer
működik a karon.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Fontos a kar személyi állományának – azon belül az egyetemi tanári karnak a bővítése, a
szakmai tudományos kapacitás erősítése. Meg kell oldani, hogy az egy teljes munkaidőben
foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben
részt vevő hallgatók száma ne haladja meg a 35 főt.
2. Érdemes átgondolni az idegen nyelvű képzés megteremtésének lehetőségeit, valamint a kar
alapképzési portfóliójának kereskedelmi -, illetve a pénzügyi profilú képzésekkel történő
bővítését.
3. A gazdálkodási rendszerben a strukturális alkalmazkodást segítené a kari vezetés –
megfelelően szabályozott – intervenciós keretének megteremtése. A saját bevételi források
növeléséhez a tudományos kutatási tevékenység erősítése szükséges.
4. Javasolt – a TQM elveivel összhangban – konkrét követelményeket támasztó (ESG, EFQM,
ISO) gyakorlatias, adatokon és tényeken alapuló, a döntési mechanizmusokat középpontba
helyező minőségbiztosítási alrendszer/algoritmus kidolgozása.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos,
2015. szeptemberében induló követő (monitor)
eljárás közbeiktatásával.

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Az akkreditációs minősítés indoklása

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karát a MAB egyetemi
karként akkreditálja27. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés tekintetében
a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen28 (ténylegesen 1), tudományterületen29 (ténylegesen 1), több, a képzési
programban rögzített szakmailag összetartozó képzés30, oktatási és tudományos kutatási, illetve
alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt31, összesen
140 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata (140
főből 90 fő: 64,3%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet
folytatnak.
o Nem teljesül24 az az elvárás, hogy az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal
rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a
35 főt: összesen 43,832 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 követő (monitor) eljárás előírásának indoka, hogy jelenleg az Nftv. 108.§ 13. pontban elvártak közül a következő
feltétel nem teljesül:
– az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali
képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt. A feltétel teljesülésére a törvény 2015. szeptember
1-jéig adott határidőt, ezt követően az e feltételeknek való megfelelés vizsgálatára lefolytatott monitor eljárás
eredményétől függően nyilatkozhat a MAB az egyetemi karként történő akkreditáció megadásáról.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig
kell kialakítani.
28
A vonatkozó képzési területek felsorolása: műszaki
29
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: műszaki tudományok
30
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
32
Az egy főre eső oktató/hallgató aránynak az Nftv. 108.§ 13. pontja szerinti 35 fős előírástól való jelentős eltérés
abból adódik, hogy – az egyébként ésszerű és támogatandó – a karok közötti átoktatás nincs figyelembe véve; a
más karokról beoktatók nem ennek a karnak a statisztikájában szerepelnek.
27
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A hazai műszaki karok presztízsrangsorát – a Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet 2013-as jelentése
szerint –a BME Gépészmérnöki Kara vezeti (a BME VIK a második a rangsorban). Bár az országban 12
helyen folyik gépészmérnök-képzés, a végzettek 60%-ka a BME Gépészmérnöki Karáról kerül ki. A kar
a minőségre épülő közép- és hosszú távú tervek mentén építkező, világos jövőképpel rendelkező, kiválóan
szervezett és vezetett szervezeti egység. A hosszú távú stratégiáját a minőségi követelmények
primátusának érvényesítésével az előző dékáni vezetés alapozta meg, a mérce folyamatos emelése a
jelenlegi vezetés szerint is kifizetődő. Mind az Önértékelési dokumentumban leírtak alapján, mind a
személyes látogatás alkalmával érzékelhető volt a kar működését meghatározó tudatos minőségfejlesztési
tevékenység.
Az előző akkreditációs eljárás során feltárt problémák többségét megfelelően orvosolták, a
megfogalmazott javaslatokat jobbára sikerült a fejlesztések során a kar működésébe beépíteni. Az
intézkedésekre egyértelműen a PDCA elvek mentén került sor, többek között megtörtént:
- az alapképzési szakok tanterveinek megújítása (2009-2010);
- a mesterképzési szakok tanterveinek felülvizsgálata (2012-2013);
- a kari szervezetnek és szabályzatoknak az oktatás, kutatás, minőségi szempontok szerinti
megújítása (2012-től).
Mivel az iparban alapképzési diplomával rendelkező gépészmérnökökre nincs nagy igény, ezért a GÉK
célja a mesterszintű gépészmérnöki képzés fejlesztése (ebben a tekintetben a MAB már a 2009-es akkreditációs jelentésben is erősebb marketing kampány folytatását javasolta). Ennek köszönhetően a karon
alapképzési szakon végzett hallgatók több mint 80%-ka a GÉK valamely mesterszakán folytatja tanulmányait. Az oktatóhiány gondjának megoldását követően célszerűnek tűnik a bolognai képzési rendszerből a
hagyományos képzési szerkezetre való visszaállás.
Összességében megállapítható, hogy a kar jó úton halad a képzési, kutatási és személyzeti minőségi
megújulásban. A hatékonyabb, eredmény centrikusabb oktatás kialakítását a Hallgatói Képviselettel
kialakított együttműködő kapcsolata is segíti
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A kar – összevetésben a BME más karaival – élen jár a dokumentumok kidolgozottsága szempontjából is,
számos belső szabályzásukat az egyetem a BME általános szabályai közé is átvette. A Rektori Tanácsban
a GÉK is csak 1/12-nyi szavazattal rendelkezik, a kiemelkedően minőségközpontú felfogása és más
vonatkozásban – meglehet kényszerűségből eltérő gyakorlata miatt kitapinthatók a karok között bizonyos
feszültségek. Ezek közé sorolható a jelenlegi fejkvóta rendszer miatt kialakult felvételi gyakorlat; a kar
álláspontja szerint 350 pont alatt nem szabadna egyetemre (300 pont alatt főiskolára sem), emelt szintű
érettségi nélkül pedig a felsőoktatásba bejutni. Alapvető célja és stratégiája, hogy meghatározó szerepet
töltsön be a gépészet, az energetika, a mechatronika és az ipari terméktervezés minőségközpontú
oktatásában és kutatásában.
A struktúra 2012-ben történt átalakulásával a szervezeti egységeket három fő csoportba (az oktatási,
tudományos kutatási és innovációs feladatokat ellátó tanszékek; a tudományos kutatási és innovációs
feladatokat végző kooperációs kutatóközpontok, az oktatás és kutatás irányítását segítő, és a gazdálkodást
koordináló Dékáni Hivatal) sorolták. Az előző akkreditáció óta a tanszékek száma 13-ról 10-re
(Anyagtudomány és Technológia -, Áramlástan -, Energetikai Gépek és Rendszerek -, Épületgépészeti és
Gépészeti Eljárástechnika -, Gép- és Terméktervezés -, Gyártástudomány és -technológia -,
Hidrodinamikai Rendszerek -, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika -, Műszaki Mechanikai -,
Polimertechnika Tanszék) csökkent. A karon két kutatóközpont működik: a BME Biomechanikai
Kooperációs Kutatóközpont (BKKK), és a BME – AUDI Hungaria Kooperációs Kutatóközpont (BMRAUDI Hungária K3).
Az oktatási és kutatási stratégia vezetése a Kari Tanács feladata, ez a testület látja el a kar önkormányzati
vezetői feladatait is. A Kari Tanács elnöke a dékán, aki egyben a kar egyszemélyi felelős vezetője.
Munkáját három dékán helyettes (oktatási, tudományos, és nemzetközi, gazdasági) segíti, továbbá a döntés
előkészítéshez Dékáni Tanács, Tanszékvezetői Értekezlet, és egyéb állandó/eseti bizottságok működnek.
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Az operatív irányítást az egyes oktatási és tudományos szervezeti egységek végzik. A 15 fő szavazati jogú
és 3 fő tanácskozási jogú póttagból álló Hallgatói Képviselet a Kari Tanácsba a 7 tagot delegál, a
doktoranduszokat 1 fő képviseli. A vonatkozó jogszabályoknak és egyetemi előírásoknak megfelelően a
hallgatók részvétele minden bizottságban biztosított.
A kar szorosan együttműködik az egyetem más karaival; a kari képzésben 25%-ot meghaladó mértékű a
beoktatás egyéb karokról, főleg az alaptárgyak és a gazdasági jellegű tárgyak esetében. Ugyanakkor a GÉK
által végzett átoktatás más karokra nem számottevő, mindössze egy tárgyat oktatnak a Villamosmérnöki
és Informatikai Karon. A hazai felsőoktatási intézmények közül elsősorban a tudományos kutatásban
szoros az együttműködés a Miskolci -, a Szent István -, a Széchenyi István - és az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel. Emellett jelentős a kar kapcsolata az MTA SZTAKI-val, az MTA Wigner Fizikai
Kutatóintézettel, és több mint 100 ipari vállalattal (pl. Audi, MVM, EON, Siemens, General Electric,
General Motors, Robert Bosch stb.). Nemzetközi szinten is a százat meghaladó a kiépített intézményes
kapcsolataik száma: Technical University Denmark, University of Bristol, Cranfield University, INSA de
Rennes, Karlsruhe Institute of Technology stb.
A kari C-SWOT analízis
A hat szempont szerint (szervezeti irányítás és gazdálkodás, nemzetköziesedés, oktatás, kutatás, humán
erőforrás és infrastruktúra) készített analízis főbb megállapításai nem annyira kar-specifikusak, mint a
felsőoktatás általános gazdasági- szabályozási környezetéből, és a közoktatás gyenge teljesítményéből
fakadó korlátok, gyengeségek következményei. Az egyetemi oktatói pálya vonzerejének devalválódása,
általános probléma, ami a korfa torzulásához vezet, és korlátozza a minőségi utánpótlás megteremtését.
Kari szinten a forrásteremtés korlátozottsága és az infrastruktúra felújításának bürokratikus akadályai sem
küszöbölhetők ki. Mindamellett az analízisben több, esetenként belső kari intézkedéssel javítható
gyengeséget is azonosítanak (pl. az oktatók magas átlagéletkora, az egyes szervezeti egységek eltérő
vezetési stílusa, a tanszékek közötti jelentős infrastrukturális és oktatási terhelésbeli különbségek, gyenge
folyóirat-ellátottság stb.); erősségnek ítélik a jól felkészült oktatói gárdát, az eredményes nemzetközi
kutatási együttműködéseket, az elméleti képzés országosan is magasnak számító színvonalát. Reális
lehetőségeket elsősorban a megújult irányítási rendszer, az idegen nyelvű képzések bővítése, az oktatást
segítő ipari együttműködések erősítése adhat a kari működési feltételek stabilizálásához.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A GÉK-on 2014 februárjától új mintaterveket vezettek be, amelyeknek lényeges eleme, hogy a
mesterképzések ismeretanyagából kikerültek az ismétlés miatt korábban kifogásolt, az alapképzésben már
oktatott tananyagok. Ezt többek között az is indokolta, hogy a mesterszakos hallgatók több mint 90 %-a a
kar valamely alapképzésén szerzett oklevelet, a más intézmény(ek)ből érkezők száma kevés. Az új tanterv
bevezetésével a korábbinál több önálló és kiscsoportos feladatot kapnak a hallgatók, továbbá minden
hallgatónak lehetősége van egy szaktantárgy idegen (angol / német) nyelvű oktatásában részt venni, és a
vizsgát ezen a nyelven letenni.
A legújabb, 50 fős szervezeti egységük a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika (MOGI) Tanszék,
amelynek még nincs teljesen letisztult képzési profilja, arculata a hagyományos robotikai területek
átalakulásból adódódóan összetett. Bár még nem alakult ki a sajátos szakmai arculata, de az útkeresésben
az optikai terület felé történő orientálódás határozottan kitapintható. Mindenesetre a mesterszakos
hallgatók és a doktoranduszok körében egyaránt érzékelhető a mechatronika szakterület rendkívül nagy
népszerűsége, amit a különböző modellépítési versenyeken való sikeres szereplések is igazolnak.
A Gépészmérnöki Karon alapképzésben 4 szakon (közülük gépészmérnöki képzés angol és német nyelven
is, a mechatronikai mérnöki szak német nyelven is folyik), 6 mesterképzési szakon (a gépészeti modellezés
szakot kizárólag angol nyelven, a mechatronikai mérnöki képzés angol nyelven is folyik) oktatnak, egy
doktori iskolában (Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola) folyik PhD képzés
magyar ás angol nyelven, továbbá két szakirányú továbbképzés indítanak. A graduális képzésben
lényegében csak teljes idejű képzési formában oktatnak (leszámítva a kifutó egyetemi szakokat), és a nem
államilag finanszírozott hallgatók aránya is minimális, ~2%. Kifutó jelleggel 3 hagyományos egyetemi
szintű szakon folyik még képzés.
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Az előző években a túljelentkezés mértéke a mechatronikai alapképzési szakon volt a legnagyobb, az
alapképzésekre felvettekből viszont évről évre közel 60%-os volt a gépészmérnöki alapszakra felvett
hallgatók aránya. Az angol nyelvű képzéseken folyamatosan nő a külföldi, elsősorban Erasmus képzésben
résztvevő hallgatók száma. A kari vezetés szerint a külföldi hallgatók képzését állami szinten kellene
promotálni, ezt a feladatot a kar/egyetem önállóan nem tudja megoldani.
A hallgatói létszámokról közölt adatok szerint a vizsgált időszakban az első évfolyamra belépők létszáma
– kisebb ingadozások mellett – alig változott (2009: 990 fő, 2013: 971 fő), az összes évfolyam hallgatói
létszáma viszont kismértékben folyamatosan nőtt (2009: 3529 fő, 2013: 3661 fő), amit feltehetően az
ismétlő -, és részben a passzív hallgatók számának növekedése okozott. Összességében megállapítható,
hogy az alapképzések létszámai továbbra is jóval magasabbak a mesterszakos létszámoknál.
A túljelentkezés következtében a karra csak 380 feletti pontszámmal lehet felvételt nyerni (ez a ponthatár
országosan a második legmagasabb), a bejutó hallgatók több mint 75%-nak van nyelvvizsgája. Mivel a
bejutáshoz nagyobb teljesítmény szükséges, ezért kisebb a lemorzsolódás (az első évfolyamon átlagosan
250 fő/év), ami a második év után drasztikusan csökken. A jó bekerülési pontszám ugyan nem garancia a
lemorzsolódás elkerülésére, de a gyengébb felvételi küszöb nagy valószínűséget jelent a lemorzsolódásra.
A lemorzsolódás ellen hatott az államilag finanszírozott szemeszterek limitálása is.
A hallgatói eredményeket tekintve alapképzésben a 2009 és 2012 között kimenő33 hallgatókból
záróvizsgát tett ~49%, azaz ~51% vagy nem a mintatanterv szerinti képzési idő alatt fejezi be a
tanulmányait, vagy végleg lemorzsolódott. Mesterképzésben a „kimenő” összes hallgatóból ~86%
záróvizsgázott, a tanulmányait vagy nem a mintatanterv szerint végzi, vagy végleg lemorzsolódik ~14%.
Az előző öt évben csak alapképzésben fordult elő, hogy nem minden záróvizsgát tett hallgató vehette át –
vélhetően nyelvvizsga hiánya miatt – a záróvizsga évében az oklevelét; 1829 főből 1755 fő kapott
oklevelet, azaz 96%. Mesterképzésben egyetlen ilyen eset sem volt.
A vizsgált időszakban, éves átlagban 72 hallgató vett részt doktori képzésben, PhD fokozatot szerzett 73
fő (a többségük a korábbi időszakban iratkozott be), az önértékelés szerint az abszolutóriumot tett
doktoranduszok 50%-ka jut el a fokozatszerzésig. A PhD témakiírást kari szinten szabályozzák.
Megemlítendő, hogy a kar műszaki formatervezési és designer-képzést is folytat, de ezen a területen DLA
fokozatot nem ad ki. A doktori képzést általánosan elfogadott vélemény szerint négy finanszírozott év alatt
lehet megfelelő szinten elvégezni, jelenleg a negyedik évet a kar saját forrásból finanszírozza, 2014-ben
erre 2,6 mFt-t fordít.
Összességében megállapítható, hogy a kar kiemelkedő figyelmet fordít az oktatás színvonalára, a képzési
feltételek magas szintű biztosítására, erről a bizottság több meglátogatott órán is meggyőződhetett. Az óra
látogatottsága 40%-os volt; egy meglátogatott 23 fős német nyelvű előadás is jó körülmények között,
kiváló szakmai és nyelvi színvonalon, megfelelő szemléltetéssel, interaktív módon folyt.
Végzettek elhelyezkedése
A végzett gépészmérnökök elhelyezkedése a szakterületen mutatkozó konjunktúra miatt abszolút
biztosított. Erről mind a kar hallgatóival, mind a területen működő nagyvállalati és KKV ipar 24
képviselőjével folytatott megbeszélésen meggyőződhettünk. Az ipar a képzési szerkezetet megfelelőnek
tartja, a hangsúlyt elsősorban a széleskörű, színvonalas alapismeretek elsajátítására helyezi. A szakirányú
gyakorlati képzést jobbára saját hatáskörben a végzést követően meg tudják oldani, legalább is a
nagyvállalatok. A flexibilitást a feladatelosztásban viszont a stabil háttérismeretek teszik lehetővé,
amelyeknek az elsajátítása a jelenlegi képzésben biztosított. Ettől a KKV szektor követelményei némileg
eltérnek, bár itt is nagy a szórás. A csúcstechnológiai tervező cégek nem igénylik a szakma-specifikus
gyakorlati képzést, míg a hagyományosabb termelő vállalkozások, akik néhány alapképzésben végzett
mérnököt is alkalmaznak, jó néven veszik a konkrét gyakorlati ismereteket, amelyeket a képzés utolsó
évében vállalt részmunkaidős állásban, ill. a nyári gyakorlatok során elsajátíthatónak tartanak.

A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
33
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A tanulmányok melletti munkavállalásra a hallgatók egy részénél egzisztenciális okokból kerül sor. A
többség viszont annak ellenére nem tartja feltétlenül követendőnek, hogy a gyakorlati tapasztalat nagy
előny az elhelyezkedésnél. A kar ellenzi az ipari gyakorlat megszerzését az alapképzési tanulmányok alatti
munkavállalással; az azzal járó dupla terhelést kimerítőnek, frusztrálónak ítéli, hosszabb távon nem tartja
kifizetődőnek. A mesterképzés vége felé viszont kifejezetten támogatja a munkavállalást; az órarendben
tömbösítve szerepelteti a kötelező órákat annak érdekében, hogy a hét két munkanapja felhasználható
legyen a hallgatóknak a gyakorlati tapasztalat megszerzésére. Ez a stratégia mind a kar, mind a munkaadók,
ill. a munkavállaló hallgatók szempontjából megfelelőnek látszik. A KKV-k egy ilyen folyamatot
adókedvezménnyel, járulékfizetési könnyítéssel is támogatandónak tartanának. A DPR felmérések
eredményei visszaigazolják a végzettek elhelyezkedésével, tudásával, képességével kapcsolatos előbbi
megállapításokat, a visszajelzések a kar képzéseiről döntően pozitívak.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A GÉK az oktatás szakmai színvonalának emeléséhez és az oktatói utánpótlás biztosításához kiemelten
fontosnak tartja a kutatási-fejlesztési tevékenységet. A K+F+I tevékenység területeit az egyes szervezeti
egységek (tanszékek, kutatóközpontok, MTA kutatócsoportok) határozzák meg, a működtetéshez
szükséges forrásokról is saját maguk gondoskodnak. A karon két MTA kutatócsoport (Gépek és Járművek
Dinamikája -; és a Kompozittechnológiai Kutatócsoport) továbbá két akkreditált laboratórium
(Polimertechnikai Tanszék vizsgalaboratórium, Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont
vizsgalaboratórium) működik. A kari vezetés a tudományos kutatási tevékenységben lényegében
koordináló szerepet tölt be (a tanszékvezetőkkel szorosan együttműködve); feltehetően ez működési elv is
nehezíti a közeljövőben feltétlenül szükséges világos kutatási prioritások meghatározását.
A kar oktatói és kutatói a vizsgált időszakban számos hazai és nemzetközi pályázatban vettek részt, az
elnyert pályázatok száma évenként közel állandó (~50), ugyanakkor az ezekből származó bevétel ingadozó
tendenciát mutat, az utóbbi évben pedig jelentősen visszaesett. Míg a 2009-es 400 mFt-ot meghaladó
értékről 2011-re több mint 600 mFt-ra nőtt a pályázati források értéke, addig 2013-ra a bevétel 300 mFtra csökkent. Az innovációs és kutatási megbízások révén nagyszámú ipari vállalattal vannak „élő” szakmai
kapcsolataik, a konstruktív együttműködés az ipari partneri összejövetelen számos javaslat formájában is
tapasztalható volt. Az együttműködések eredményességét több szabadalom is igazolja.
Az aktív kari kutatási-tudományos tevékenység a publikációk és a független hivatkozások számában is
megmutatkozik. 2009 és 2013 között a magyar nyelvű közlemények száma évenként közel állandó (60-65
db), ugyanakkor az idegen nyelvű, lektorált folyóiratcikkek száma folyamatos nőtt (2009: ~70 db,
2013:~170 db.). A Web of Science-ben megjelent hivatkozások száma 2009-ben közel 600, 2013-ban
meghaladta az 1200-at. (Megjegyzendő, hogy BME legmagasabb hivatkozási adattal rendelkező oktatója
a GÉK munkatársa.)
A kutatások a tudományos diákköri (TDK) tevékenységet is befolyásolják. Hallgatóik évek óta a legtöbb
dolgozattal vesznek részt a házi konferenciákon, és a szakterületen a többi hazai intézményhez viszonyítva
a legtöbb díjat szerzik az Országos Diákköri Konferencián (OTDK). 2013-ban az OTDK-án szerepelt több
mint 80 dolgozatból 45 pályamunka díjban részesült.

2.3. Gazdálkodás
A Gépészmérnöki Kar a tudatos, középtávú tervezésnek köszönhetően stabil gazdálkodás mellett működött
utóbbi években. A kar tanszékei kiterjedt és eredményes pályázati tevékenységük, valamint ipari
szerződéses kapcsolataik révén jelentős többlet-forráshoz jutnak, bár a bevétel mértéke tanszékenként
nagyon eltérő. A bevételek a szakképzési hozzájárulás megszűnése, és a hazai pályázati források
beszűkülése miatt 5 éve folyamatosan csökkennek, de továbbra is meghaladják a karra jutó létesítményköltségek kiadásait. Utóbbiakban a racionalizálás következtében mintegy 10%-os csökkenést sikerült
elérniük 2013-ban.
A tanszékek közötti támogatáselosztás a kar által kidolgozott, a minősítettséget (21%), az oktatási (68%)
és kutatási (11%) eredményességet figyelembevevő pontrendszer alapján történik. Ez a rendszer nem csak
kari specifikum, bár egyetemi szinten általánosan nem, de a nagyobb szakmai követelményt támasztó
karokon (VBKM, VIK) működtetik.
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A rendszer alkalmazásával a kvalifikált munkatársak mérhetően hozzájárulnak a tanszékek
költségvetéséhez. A tanszékek között felosztható, az egyetemi költségvetési támogatásból és a kar
közvetlen bevételeiből a központi kiadások levonása után megmaradó csaknem másfél milliárdos keret
teljes egészében a minőségi oktatást szolgálhatja; többek között a kar saját forrásból finanszírozza a
gondozásában lévő egyetemi épületállomány korszerűsítését (pl. hőszigetelés, ablakcsere stb.) amit aztán
a BME épületállományra aktiválnak. Mindamellett a források korlátozottsága nagyobb léptékű
beruházásokat, javításokat – az oktatás költségeinek csökkentése nélkül – nem tesz lehetővé, ugyanakkor
a költségvetési egyensúly – elsősorban a normatív támogatásnak köszönhetően – az évi 1100-1200 hallgató
beiskolázásával biztosítható.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A GÉK minőségbiztosítási rendszere alapvetően illeszkedik az egyetemi szinten működő és a karokon is
elvárt TQM minőségbiztosítási filozófián alapuló vezetési rendszerhez, a karon azonban megvalósult a
különböző működési folyamatok (oktatás-kutatás-fejlesztés) rendszerbe való foglalása, azok tudatos
nyomon követése, folyamatos mérése, elemzése és fejlesztése. Ez minőségi szemléletváltást jelent, és
elengedhetetlen feltétele egy tényleges minőségbiztosítási rendszer kialakításához.
A minőségirányítási tevékenység ellátásához önálló szervezetet nem hoztak létre, a minőségmenedzsment
funkciók a vezetési funkciók részét képezik, a rendszer elemeinek megvalósításáért, hatékony
működtetéséért a kar dékánja a felelős. A rendszer működésével kapcsolatos elemzések előkészítését a kari
bizottságok végzik (Dékáni Tanács, Tanszékvezetői Értekezlet, Oktatási Bizottság stb.), a döntéseket a Kari
Tanács hozza.
Az egyetemen belül a kar élen jár a minőségbiztosítási szempontból meghatározó alapdokumentumok
(szabályzatok, utasítások) kidolgozásában, több szabályzatát az intézményi szintű szabályzásba is átvették.
A dokumentumok alapvetően az ISO 9001 nemzetközi szabvány előírásain alapulnak, követik az abban
rögzített folyamat- és rendszerszemléletet. A kari minőségtudatos magatartásnak egyik jó példája a
Polimertechnika Tanszéken már 12 éve működő, az ISO 9001 szabvány szerint kialakított, külső független
fél által tanúsított minőségirányítási rendszer. Ez a tanszéki „Jó Gyakorlat – Best Practice” tekinthető a
kar minőségügyi alapjainak. Bár nem minden tanszéken került sor az ISO 9001 rendszer tanúsítási szinten
való kialakítására, azonban a napi működésben döntően ezen elvek mentén szerveződnek a folyamatok,
valódi alapokat biztosítva ahhoz a TQM filozófiához, amely iránt az egyetem vezetése és a dékán, mint a
kari minőségbiztosítás felelőse egyaránt elkötelezett.
A vezetés a stratégia és a minőségcélok megvalósítása érdekében éves munkatervében konkrét
minőségfejlesztési feladatokat fogalmaz meg, megjelölve az elvégzendő tevékenységeket, határidőket és
felelősöket, a tervezett programok végrehajtását folyamatosan ellenőrzik és értékelik. A kari
minőségmenedzsment egyik fontos eszköze a két napos manréza, amit évente Gárdonyban tartanak meg,
ahol a kar oktatóival kötetlen körülmények között állítják össze a jövőben követendő cselekvési tervet.
Összességében megállapítható, hogy a kar tudatosan és következetesen teljesíti a küldetésében
megfogalmazottakat, minőségtudatos magatartása példaértékűnek tekinthető.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Újabb szak indítására az igények és a lehetőségek (pl. szakmai-oktató háttér megléte) alapos felmérése
után kerülhet sor. A tervezett képzési programok összeállításánál a hazai és nemzetközi tapasztalatokat,
valamint az ipar elvárásait is figyelembe veszik. A képzési programok létesítését és indítását itt is az
egyetemi szinten érvényes Képzési Kódex szabályozza.
A kar jó minőségfejlesztési gyakorlataként is tekinthető az alapképzési szakok programjainak, tanterveinek
(2009/2010), és a mesterképzési tanterveknek (2012/2013) racionalizálással történő átalakítása. A tantervi
korrekciók természetesen nem érintették a képzési és kimeneti követelményekben előírt ismeretkörök
arányait. Változás elsősorban a tantárgyi programok, a tárgyak egymásra épülése és a számonkérés
vonatkozásában történt. A látogatás alkalmával elmondottak szerint a módosítások egy-egy önálló SWOT
analízisen alapultak. A fejlesztési irányok, tevékenységek meghatározásában megfelelő súllyal vették
figyelembe az oktatók, a munkaerőpiac képviselői és a hallgatók véleményét. Az alapképzési tárgyak
tartalmának újra gondolását, egyes témaköröknek a mesterképzésekbe való átemelését az érintettek
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egyértelmű megelégedéssel fogadták. Ezen tevékenységek szükségességük miatt is kiemelt jelentőséggel
szerepeltek a kari stratégiai célok között, és az elégedettségmérési eredmények visszacsatolásai alapján
mindenképpen eredményesnek tekinthetők.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények mérésében, értékelésében az egyetemen általánosan érvényes vizsgaszabályok
szerint járnak el. A belépő hallgatók a képzési programokról és a véleményezés módjáról megfelelő
tájékoztatást kapnak, a honlapon elérhetők a tantárgyleírások és a követelmények. A számonkérésben
törekednek a szóbeli értékelés arányának növelésére. A zárthelyik időpontjának ütemezésébe a HK-t is
bevonják.
„Különlegességnek” számít az általánosan elfogadott „puskázási szabályzat”, amelynek értelmében az első
alkalommal puskázáson kapott hallgató az adott tárgyból automatikusan megbukik és jogorvoslatnak sincs
helye. A többszörös elkövetők ellen fegyelmi eljárás indul. A szabályzat bevezetése – amivel a Hallgatói
Képviselet is egyet értett – a diákok elmondása alapján is érzékelhető javulással járt hallgatói
hozzáállásban, a csalás erkölcsi megítélésében.
A legtöbb hallgatói kifogás a dolgozatjavítás elhúzódása miatt merült fel, ami néhány esetben túllépte a
megengedett két hetet. A Hallgató Képviselet (HK) partner a sikertelen vizsgák kiszűrésében, a feltűnően
gyakori bukások okainak, a konfliktusok hátterének a feltárásában. A HK bevonásával általában csak egyegy pótvizsga és a reguláris vizsga időpontütközésével kapcsolatban fordultak elő reklamációk.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A kari minőségbiztosítás egyik fontos eleme a személyekre vonatkozóan hónapokra lebontott minősítési,
előmeneteli terv, amely tartalmazza a humánerőforrás fejlesztésének ütemezését a PhD, a habilitáció és az
MTA doktora fokozatok, ill. címek várható megszerzése alapján, így évekre előre, hosszútávon jelezhetők
a szükséges humánpolitikai döntések. Az eredmények számonkérése a munkatársi minősítések fontos
eleme ugyanúgy, mint az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) során kapott válaszok rendszeres
értékelése és figyelembevétele az oktatói minősítési eljárásokban. Amennyiben egy oktatónál a
visszajelzések alapján esetleg hiányosság mutatkozik az előadói képességekben, az illető munkatársat
igyekeznek más feladattal megbízni (kiscsoportos előadásra, gyakorlattartásra irányítják át). A hallgatói
elégedettség felmérése on-line módon kitöltendő kérdőívvel történik, amit a hallgatók több mint 30%-ka
tölt ki, a kitöltési arány a dolgozói elégedettség felmérésénél az oktatók esetében meghaladja a 80%. A
kari SWOT analízis és stratégia részben ezen felmérések kiértékelése, ill. tanulságai alapján készült. A
tudományos teljesítmény értékeléséhez olyan pontrendszert dolgoztak ki, ami ösztönzi az oktatói gárda
előmenetelét. A kar évek óta független, kifinomult pontozásos rendszerben honorálja az oktatók
személyéhez köthető minősítési eredményeket (fokozat- és címszerzés), valamint a tudományos
eredményeket (publikációk, szabadalmak, stb.). A két különálló rendszert egy algoritmus alapján
pontozásos értékelésre konvertálják, egy-egy így megszerzett személyi pont értéke 1.800.000 Ft/év, egy
tudományos pont értéke 19.000 Ft/év. A docensi besoroláshoz a kar elvárása hosszú távon a habilitáció
megléte, az egyetemi tanári kinevezés előfeltételeként pedig az MTA doktora cím megkövetelése (a VBK
és a VIK is évek óta ezen elvárás szerint jár el).
Az önértékelési adatok szerint az összesen 176 fős dolgozói állományban 140 fő a teljes munkaidőben
(AT) foglalkoztatott oktatók-kutatók száma, közülük 90 fő minősített (64,3%). Munkaköri beosztásokat
tekintve az egyetemi tanárok száma alacsony: 8 fő (3 fő akadémikus, 5 fő az MTA doktora), arányuk 5,7
%, ami a 2009. évi 20 főhöz viszonyítva jelentős csökkenést jelent. Valamivel pozitívabb a kép, ha a 12 fő
AE foglalkoztatott egyetemi tanárt is figyelembe vesszük. A kari humánpolitikai stratégia szerint belátható
időn belül 18-ra szándékoznak emelni az egyetemi tanárok számát. A fennmaradó AT besorolású oktatókkutatók száma minden munkakörben nőtt, megoszlásuk: egyetemi docens 45 fő (32,1 %), adjunktus 38 fő
(27,1 %,), tanársegéd 29 fő (20,7 %), kutató 20 fő (közülük csak két fő minősített). A docensi állományban
mindösszesen két fő rendelkezik akadémiai doktori címmel, a 90 fő minősített oktatóból 75 fő (83,3 %)
PhD fokozattal rendelkezik.
A korösszetétel tekintve az egyetemi tanárok átlagéletkora 59,3 év, a 8 főből 7 fő 50 év feletti, ebben az
oktatói körben már rövidtávon megoldandó az utánpótlás. A docensi állomány életkor szerinti megoszlása
kiegyensúlyozott, az átlagos életkor 48,4 év, közel 50 %-uk (26 fő) a 31-50 közötti korosztályhoz tartozik.
A minősített adjunktusok számát is figyelembe véve a docensi körben az utánpótlás biztosíthatónak látszik.
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Összességében az AT besorolású oktatók-kutatók közül a 31–50 közötti korosztály aránya több mint 55
%, ami jónak mondható.
Az oktatási terhelés azzal együtt is tetemes, hogy kb. ¼ részben más karok is beoktatnak a GÉK
képzéseibe. A dolgozói elégedettségi felmérésben 3,5-4,5 között értékelték a kar irányítását, stratégiáját,
az oktatásszervezést és az általános feltételeket; az anyagi elismerés hiányát ítélik a legkritikusabbnak,
emellett a magas oktatói leterheltséget és a segédanyagok hiányát észrevételezték.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar minőségi szemlélete az oktatástámogatásban és a hallgatók által igénybe vehető szolgáltatásokban
is megnyilvánul. Ide sorolhatók többek között a szak-, szakirány-, ill. tantárgyfelelősi rendszer,
hagyományos és elektronikus könyvtári szolgáltatás, a hallgatókkal együttműködve a képzési profilnak
megfelelő nyitott laborok és gyakorlati képzőhelyek működtetése, megszervezése. Felzárkóztatásra külön
nem szerveznek oktatást, de esetenként az említett rendszerekben korrepetálásra is van lehetőség.
A kar a Gépész Szakkollégiumban folyó tevékenységgel a kiemelten tehetséges hallgatóknak nyújt szakmai
fejlődési lehetőséget. A szakkollégium a Kármán Tódor Kollégiumban kapott elhelyezést, működéséhez
mind a kar vezetése, mind a kari Hallgatói Képviselet hozzájárul. Az egyetem más karaihoz hasonlóan a
közös érdeklődésű hallgatók közösségi tereként a karon is működnek öntevékeny hallgatói körök, ezek
száma megközelítőleg 30, munkájukban összesen kb. 1000 hallgató vesz részt.
Az előadótermek körülményei többnyire megfelelők, ugyanakkor kérdéses, hogy pl. az R-épület legfelső
szintjén lévő helységek a kissé szélsőséges hőmérsékleti körülmények mellett alkalmasak-e oktatásra?
Meglehetősen kevés a jól megvilágított közösségi hely, ahol a hallgatók órák között tartózkodhatnak,
dolgozhatnak, bár ezen a területen előrelépés tapasztalható.
A gyakorlati képzés infrastruktúrája egy csúcstechnológiai és egy hagyományos laborban tett látogatás
tapasztalatai alapján megfelelő. A gépműhely (a „muzeális” jellege miatt is) a működési elv
szemléltetésére alkalmasabb megmunkáló gépektől a legkorszerűbb CNC gépekig megfelelő gyakorlati
hátteret nyújt a hallgatóknak. Itt oktatják a brazil diákok angol nyelvű elméleti és gyakorlati tárgyait,
ugyanakkor időpont-torlódás miatt ugyanabban a teremben folyt az egyik kísérleti oktatás a brazil
hallgatóknak angolul, és a téma magyarázata fordításban egy magyar csoport számára. A felújításra szoruló
épületben a körülményekhez képest rendezett és némely területen kifejezetten korszerű (pl. mikromegmunkáló) labor-körülményeket tudnak biztosítani.
A Kármán Tódor Kollégium elsősorban a GÉK hallgatóinak biztosít kollégiumi elhelyezést. A 2013-as
statisztika alapján a kollégiumba jelentkező hallgatók mintegy 90%-a nyert felvételt, amely a második
körben 100%-os volt. A kari Hallgatói Képviselet irodája is a kollégiumban található, ahol heti 1 órás
fogadóórát tartanak, ami a hallgatók elmondása szerint nem elegendő a felmerülő problémák tisztázására
/ megoldására. Az egyetemi sportlétesítmények megfelelő költségszinten vehetők igénybe.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kar dolgozóinak és hallgatóinak információellátását szolgálja – a honlapon kívül, ahol minden, a kart
érintő alapvető információ megtalálható – a havonta megjelenő Gépészkari Hírlevél, amely a tájékoztatás
mellett a mérnöki etika szempontjából fontos példák, példaképek közvetítésére is alkalmas eszköz. A
Tanszékvezetői Értekezletnek és a Kari Tanácsnak is van belső informáló szerepe. A GÉK vezetése évente
legalább egy alkalommal Kari Fórumot hív össze, amelyen a legszélesebb körben tájékoztatják a
munkatársakat.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A közvélemény tájékoztatásának legfontosabb eszköze a professzionálisan szervezett, esztétikus és
informatív, angol nyelven is elérhető kari honlap, amelynek folyamatos frissítését a dékán központi
feladatként jelölte meg. A Kutatóegyetemi Program kapcsán számos sajtómegjelenésre volt példa, az
Egyetemi Innovációs Tanács (EIT) koordinációjával a program befejezése után is tartanak írott és/
elektronikus tájékoztatót. A felsőoktatási jelentkezési időszakban középiskolás diákoknak kiadványt
állítanak össze, amit a Nyílt Napon és az Educatio kiállításon terjesztenek. A más karokkal és
intézményekkel kialakított önkéntes hallgatói együttműködések is hozzájárulnak a külső nyilvánosság
informálásához.
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III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Meg kell oldani, hogy az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal
rendelkező oktatóra jutó teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma ne haladja
meg a 35 főt34.
2. Nemzetközi összehasonlításban kiugróan magas a hazai oktatói leterheltség. Emiatt is és az
utánpótlás biztosítása szempontjából is kulcskérdésnek számít az életpálya-modell központi
kidolgozása. Az utóbbi évek során e tekintetben szinte semmilyen előrelépés nem történt, a
MAB akkori megállapításai, ha lehet, még nyomatékosabban érvényesek ma is!
3. A hallgatók órák között tartózkodásához, munkavégzéséhez, feltétlenül szükség van
megfelelően megvilágított közösségi terek kialakítására.
4. Javasoljuk, hogy a Hallgatói Képviselet heti egy órás fogadóidejét növeljék meg, legalább
napi egy órára, lehetőséget adva arra, hogy minden hallgató igénybe vehesse a HK
szolgáltatásait, elsősorban az érdekérvényesítéshez.
5. Javasolt a már jól bevált, és működőképes ISO 9001 szabvány elvein alapuló
minőségirányítási rendszer kari szintű megvalósítása. Ehhez célszerű egy megfelelő
jogosítványokkal felruházott, a kari vezetési mechanizmusokat támogató, felelős koordinációs
rendszer létrehozása.

Amennyiben az oktató-hallgató arány kiszámítására az egyéb karokról (GTK, TTK) történő közel 25%-os
beoktatást figyelembe véve kerülne sor, akkor a GÉK-on teljesülne a 35 fős korlát.
34
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KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR
AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I. Akkreditációs minősítés
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar

A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. 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 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karát a MAB
egyetemi karként akkreditálja35. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való megfelelés
tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen36 (ténylegesen 1), tudományterületen37 (ténylegesen 1), több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés38, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
88 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata (88
főből 46 fő: 52,3%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet
folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt: összesen 33,3 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
figyelembe véve, megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig
kell kialakítani.
36
A vonatkozó képzési területek felsorolása: műszaki
37
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: műszaki tudományok
38
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
35
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A 2009-es akkreditációt követően a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon, különösen 2012 óta jelentős változásokra került sor, amelynek keretében a kari vezetés és a gazdálkodás rendje is megújult.
Emellett tanszékek integrálása révén – összhangban az előző akkreditációs ajánlásokkal – a korábban erősen széttagolt szervezeti struktúrát átalakították, és meghatározták a kialakítandó képzési szerkezetet. Jelenleg az országban egyedüli képzőhelyként a járműtechnika, a közlekedés és logisztika (a továbbiakban
JKL) szakterületének teljes spektrumát lefedik, a gépészmérnöki képzést pedig megszüntették a karon. A
változtatásokat a szakmai közvélemény meglehetősen értetlenül fogadta, a korábbi „járműgépész” végzettség helyett az új „járműmérnök” diploma elfogadtatása mind a jelentkezők, mind az ipar körében máig
tartó problémát jelent. A kari fejlesztésben a folyamatosság elve érvényesül.
A minőségtudatosságot jelzi, hogy az előző akkreditációs jelentésben megfogalmazott észrevételek, javaslatok szinte mindegyikével kapcsolatban történtek intézkedések. Mindamellett az átszervezés és az ezzel
együtt járó párhuzamosságok megszüntetése ellenére sem sikerült érdemben csökkenteni (bár némi javulás
ebben a tekintetben is látható) a korábban kifogásolt magas oktatói terhelést. Ugyanakkor az oktatók minősítettsége, valamint az ezzel kapcsolatos követelmények megfogalmazása és ütemezése terén jelentős
eredményeket értek el. Az ipari igényeknek a képzések tematikájával való összehangolására is történtek
előremutató lépések.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A BME Szervezeti és Működési Szabályzatán alapuló kari SZMSZ megfelelően szabályozza a döntéshozatali mechanizmusokat, a dokumentumok aktualizálása javuló tendenciát mutat. Az egyetem többi karának vezetéséhez hasonlóan a KJK egyszemélyes felelős vezetője a dékán, a kar önkormányzati testülete a
Kari Tanács, a döntések előkészítésében és végrehajtásában kari szintű bizottságok vesznek részt. Megjegyzendő, hogy a kialakított vezetési rendszerben helyenként nem egyértelmű a felelősségi- és hatáskörök
elhatárolása. A 11 tagból álló Hallgató Képviselet (HK) részvétele a döntéshozatal minden szintjén biztosított.
Az Intézményfejlesztési Tervükben 2015-ig meghatározott – a BME kutatóegyetemi irányelveinek figyelembevételével készült – általános és specifikus célkitűzések és az elérésükhöz szükséges eszközök részletesen szerepelnek a kar stratégiájában. A vezetés jól látja a gondok-problémák megoldására vonatkozó
kivezető utat, és megfelelően súlyozza a megoldandó kérdéseket az oktatás, kutatás és gazdálkodás terén.
A helyzetfelmérést a már meglépett, ill. tervezett szervezeti átalakítások, a kellő hallgatói létszám biztosítására vonatkozó, valamint a külső (hazai és részben nemzetközi) kapcsolatainak jobb kihasználását szolgáló terveik is kellőképpen alátámasztják. A stratégia megvalósulását a Személyzeti-vezetői Információs
Rendszerrel monitorozzák, a vizsgálatnak a minőségi oktatásra és a tudományos teljesítményre vonatkozó
eredményeit pedig figyelembe veszik a forráselosztásban. Ez a tevékenységet kevésbé a TQM szempontjai
szerint, hanem elsősorban best practice alapon végzik.
Az oktatás és kutatás 6 tanszéken (Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek -, Gépjárművek és Járműgyártás -, Járműelemek és Járműszerkezet-analízis -, Közlekedés- és Járműirányítási -, Közlekedésüzemi
és Közlekedésgazdasági -, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék) folyik. Az EJJT Járműipari
Tudásközpontban tudományos kutatási és innovációs feladatokat látnak el. A Munkavédelmi Továbbképző
Központ feladata alapvetően a szakirányú továbbképzések szervezése, oktatása.
A kar intézményközi együttműködései – főleg más karok beoktatása révén – intenzívek, elsősorban a TTK
és a GTK karok beoktatása magas az alaptárgyak vonatkozásában, bár ezek egy részét a KJK saját maga
is el tudná látni. Ugyancsak sok tantárgy oktatása folyik a GEK és a VIK közreműködésével, azonban a
kar csak kevés átoktatást végez, ez a helyzet némi feszültséget okoz a keresztfinanszírozási elszámolásban.
A következő hétéves ciklusra az új ERASMUS+ program keretében megközelítőleg 30 nemzetközi intézménnyel alakítottak ki kapcsolatot.
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A kari C-SWOT analízis
Az analízis kettős arculatot mutat: a feltárt gyengeségek elsősorban a kar befolyásán kívülálló problémákat
mutatnak, míg az erősségek között főleg viszonylagos előnyöket említenek. Előbbieket karon kívüli okokra
(akár tárgyi-, akár személyi gondok) vezetik vissza, kezelésük jobbára kifejezetten pénzügyi beavatkozást,
nagyobb központi, egyetemi szintű intézkedéseket igényelnek. Az erősségeiket a kari hatáskörben végzett
átszervezésnek tulajdonítják, illetve külső lehetőségként ítélik meg a munkaerőpiac JKL területének szakember igényét, és a szakterületen integrált és komplex tudásbázissal bíró oktató-kutató versenytárs hiányát.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, a végzettek elhelyezkedése
Alapképzésben és mesterképzésben 3 - 3 szakot (járműmérnöki, közlekedésmérnöki, logisztikai mérnöki)
oktatnak, a hallgatók az egymásra épülő képzéseken intézményváltás nélkül folytathatják tanulmányaikat.
A graduális képzés mellett 21 szakirányú továbbképzési szakot hirdetnek meg. A színvonalesés elkerülésével indokolják, hogy a Széchenyi Egyetemen az Audival -, valamint a Kecskeméti Főiskolán a Mercedesszel együttműködve folytatott duális képzést nem indítanak (ennek jogosságát a visszajelzések is alátámasztják). Jelenleg még különösen nagy problémát jelent a hallgatói keret feltöltése a mesterképzési szakokon. Ennek oka egyrészt az alacsony hallgatói színvonal, másrészt általános jelenség, hogy – ellentétben
a bolognai képzési rendszer egyik elsődleges céljával – az alapszakot végzett hallgatók intézmények közötti, de ugyanazon intézményen belüli átjárása is gyakorlatilag elhanyagolható. Ezen túlmenően a járműmérnök képzést nyújtó intézmények eltérő oktatási filozófiája, tantárgyszerkezete, az ekvivalencia megállapításához elvárt követelmények is hozzájárulnak ennek a helyzetnek a kialakulásához.
Az alapképzési szakokat kizárólag teljes idejű képzésben, mesterszakokat teljes idejű – és részidejű képzésben is oktatnak. A felvételi pontszámok viszonylag alacsonyak, ami részben tudatos kari felvételi politika; az új képzési szerkezet a köztudatban jelenleg „bevezetési – népszerűsítési” szakaszban van, ezért a
hallgatói keretek feltöltéséhez egyelőre tolerálniuk kell a gyengébb bemenetet. A jelentős túljelentkezés
ellenére ma még kénytelenek 320 ponttal felvenni hallgatókat, aminek következményeként a lemorzsolódás jelentős. A jelenséget átmenetinek tekintik, a kar célja, hogy mielőbb biztosítható legyen a minőségi
hallgatói állomány beiskolázása, ehhez pedig már rövidtávon célszerű a minimális felvételi ponthatárt 370380 pontra emelni.
Az önértékelésben megadott statisztikai adatok alapján a vizsgált időszakban az első évfolyamra belépők
létszáma – 2012-es évi visszaesést leszámítva – bár kismértékben, de folyamatosan nőtt (2009: 442 fő,
ugyanakkor az összes évfolyam létszámai csökkentek (1968 főről 1887 főre,) ami jelzi, hogy a kimenő39
hallgatók között magas számban lehetnek véglegesen lemorzsolódó hallgatók. Ezt a hallgatói eredmények
is alátámasztják; 2009 és 2012 között alapképzésben és mesterképzésben egyaránt magas volt a kimenő
hallgatókból a tanulmányaikat vagy nem a mintatanterv szerinti képzési idő alatt befejezők, vagy a képzésből végleg kilépők aránya: alapképzésben ~78%, mesterképzésben 71%, azaz alap- és mesterképzésben
a kimenő hallgatókból ~22 / ~29 % tett záróvizsgát. Az előző öt évben a karon csak alapképzésben, és itt
is nagyon alacsony arányban fordult elő (1829 főből 1755 fő: 96%), hogy nem minden záróvizsgát tett
hallgató vehette át az oklevelét – vélhetően nyelvvizsga hiánya miatt – az abszolutórium évében.
A Kandó Kálmán Doktori Iskolában (beleértve a jogelőd Baross Doktori Iskolát is) az elmúlt öt évben 61
fő iratkozott be első évfolyamra, PhD fokozatot ugyanebben az időszakban 33 fő szerzett. A PhD képzés
eredményei az utánpótlás-nevelés szempontjából is kritikusak, az eredményekben javulást a doktoranduszok csökkent oktatási leterheltségétől várnak. A jelenleg finanszírozott 3 év helyett 4 éves ösztöndíjra
lenne szükség, és annak összegét is emelni kellene.

A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító, illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
39
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Bár a TDK munkában résztvevők száma az utóbbi években a többciklusú képzés felfutásának köszönhetően növekszik, de ezzel együtt is kisebb a hallgatói aktivitás a BME más karaihoz viszonyítva. Az elmúlt
időszakban a dolgozatok száma a 2009/2010-es tanévben volt a legmagasabb (51 dolgozat).
A Diplomás Pályakövető Rendszer 2012-es adatai szerint (http://www.felvi.hu/pub bin.dload/DPR_adatlapok/DPR_2012tavasz/BME 2012.pdf) a karon végzett hallgatók többnyire nagyon rövid idő alatt, jellemzően a szakterületükön helyezkednek el (a munkakeresés átlagos időtartama 3,2 hónap), 17%-uk külföldön kapott állást. A felmérés sajnos nem reprezentatív adatfelvételen alapult, a válaszadók aránya BME
szinten nem érte el a 10%-ot.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A karon a kutatási-fejlesztési tevékenység legfontosabb területét az alkalmazott kutatások jelentik, amelyekből számottevőek a különféle közigazgatási (minisztériumi, önkormányzati, európai intézményi) és
ipari megbízásokból végzett kutatások. A JKL szektor teljes palettáját lefedő, és egyúttal versenyképességi
és fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő témák egyre integráltabb probléma-megközelítést
igényelnek, ezért számos, elsősorban külső megbízás keretében végzett K+F projektre (pl. EU-s pályázatokra) több kar, illetve tanszék együttműködésével kerül sor.
Az egyéb képzési területekkel összehasonlítva a színvonalas publikációk esetében gondot okoz a komplex
JKL területre jellemző specifikus impakt faktorok (max.1,5-2) alacsony szintje, ami messze elmarad a
jobban honorált alaptudományokétól. Ezért a szakma-specifikus tézisek esetén a publikációk mellett a
szakmai eredmények (műszaki alkotások) is fokozottan értékelendők. A vizsgált időszakban a karon született több száz publikációból a folyóiratcikkek száma 82, ezen túlmenően 6 szabadalom készült.

2.3. Gazdálkodás
A kari gazdálkodás a BME központi költségvetési forráselvonás miatt meglehetősen feszes. Az elmúlt öt
évben a KJK 2009- es évi költségvetési támogatása és a kar saját bevételei 2013-ra egyaránt csökkentek;
az első forrás tekintetében ~500 mFt-ról ~370 mFt-ra, a második forrás esetében pedig 1 202 mrdFt-ról
2013-ra (várhatóan) ~800 mFt-ra esett vissza a bevétel, amiből ~300 mFt-ot a tanszékek között osztanak
szét. A karon belüli forrásfelosztásban igyekeznek a teljesítményt is figyelembe venni, bár ennek a rendszere egyelőre még kialakulóban van.
A kiadásokban jelentős teher a kar specifikus tevékenységéből, a nagy laboratóriumai és demonstrációs
rendszereinek fenntartásából adódó ~80 mFt-t kitevő rezsiköltség. A központi egyetemi finanszírozásban
a laborok súlya viszont 9%-ról 5%-ra csökkent, a fenntartási kiadások sokszorosan meghaladják az allokációból kapott támogatást. Nagyon magasak pl. a kötelezően működtetett SW-rendszerek (NEPTUN,
MGR, KIR NEXON, stb.) fenntartási költségei. A nagy létszámú beoktatásból következően leadandó költségek bizonyos területeken (pl. mikro- makro-ökonómia) csökkenthetők lennének saját előadók alkalmazásával, amivel növekedne a kar hallgatóarányos finanszírozásból (hallgató x kredit) számított részesedése.
Bár a kiadásokat igyekeztek területcsökkentéssel, összeköltözéssel racionalizálni, ami viszont időszakosan
visszavetette a kutatási tevékenységet.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kari minőségmenedzsment folyamatok illeszkednek az Európai Felsőoktatási Térség által alkalmazott
minőségmenedzsment és minőségértékelési eljáráshoz (Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area: ESG), valamint az egyetemi szinten előírt és elvárt TQM minőségbiztosítási filozófián alapuló vezetési rendszerhez is. A BME más karaihoz hasonlóan a minőségirányítási feladatok felelőse a dékán, a minőségbiztosítási szempontok érvényesüléséért; a minőségmenedzsment
rendszer hatékony működtetését koordináló és ellátó szervezeti egység nincs a karon. Mindamellett a vezetést, a teljes kari szervezetet valamint a kari tevékenységeket minőségtudatos magatartás jellemzi. A
2012-2015 közötti időszakra szóló kari stratégia megvalósításában egyértelműen helyet kapott a minőségbiztosítás területe is, amelyben az EFQM 2010-es kiválósági modell kritériumrendszerét, valamint részleteiben az ISO 9001 szabvány elemeit is felhasználták. A dokumentációs rendszer alapját az egyetemi alap-
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dokumentumok jelentik, azonban a kari folyamatokat leíró, szabályozó, és naprakész nyilvántartások elkészítéséhez használatos feljegyzésformátumok, kimutatások készítésénél az ISO 9001 vonatkozó előírásait is betartják, ami más karok számára is követendő példa lehet.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
.Az eddigi tapasztalatokra építve – az előzőben említett célkitűzésre is figyelemmel – ebben a tanévben
megkezdték a tantervek, tananyagtartalmak felülvizsgálatát, korszerűsítését és racionalizálását. A képzési
programok módosításában és a hozzájuk kapcsolódó eszközök és intézkedések kidolgozásában a kari vezetőkön túl oktatók-kutatók és egyéb munkaviszonyban álló munkatársak, valamint a kari Hallgatói Képviselet koordinálásával a hallgatók is részt vesznek. A kar az oktatási folyamatban törekszik arra, hogy a
hallgatók olyan ismereteket, és azokat a tanulmányaik során akkor szerezhessék meg, amiket leginkább
képesek befogadni (tantárgyak egymásra épülése). A mintatantervek felülvizsgálatában a végzett hallgatók és az ipar visszajelzéseit is figyelembe veszik, a tőlük érkező vélemények szerint a képzés mindkét
szintjén az elméleti megalapozás a legfontosabb, jó szakmai alapokkal a specializációt az iparban is megszerezhetik, a nyári gyakorlaton és legfeljebb a mesterképzés végén történő munkavállalással a szükséges
gyakorlati tapasztalatok megszerezhetők. Ebben a vonatkozásban nem lehet eltekinteni attól sem, hogy a
területen a technológia 5-10 évente elavul, cserélődik. Konszenzus van abban is, hogy az idegen nyelvi
követelmény szigorítása nem indokolt.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatók teljesítményének értékelése az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) alapján történik. Újítást jelent, hogy a zárthelyi dolgozatok megírásának időzítése a hallgatók feladata. A HK bevonása az órarend, tanterv, vizsgakövetelmények és időpont ütemezések folyamatába segít a panaszkezelés
szükségességének minimalizálásában. A karon jellemzően nincsenek konfliktusok, legfeljebb pótvizsgák
miatti, feloldható vizsgaidőpont ütközések fordulnak elő.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A KJK-on a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók száma jelenleg 88 fő, közülük 52,3%
minősített, ez az arány a kar saját megítélése szerint is fejlesztést igényel. A minőségi mutatókat tekintve
az állományában lévők között két akadémikus és 4 fő MTA doktora van (az ő számuk viszonylag alacsony), 40 fő CSc / PhD fokozattal bír, ők teszik ki a minősítettek 95,2%-át (!). Az AT oktatók közel 50%nak nincs fokozata (42 fő). A minősített oktatók munkakör szerinti megoszlása: 8 fő egyetemi tanár, 25 fő
egyetemi docens, 18 fő adjunktus (közülük 11 fő nem minősített), 31 fő tanársegéd, 6 fő fokozattal nem
rendelkező kutató. A kormegoszlást tekintve a 8 fő egyetemi tanárból 6 fő 63 év feletti, ezért különösen
fontos ennek az oktatói körnek fiatal oktatókkal történő bővítése, azonban ehhez a jelenlegi docensi állomány megerősítése is szükséges. A személyi állományban az egyéb munkakörben foglalkoztatottakat nem
beleszámítva – az „egyenletestől” elmarad a 41-62 év közötti korosztály 30 fős létszáma, ugyanakkor viszonylag nagy számban (47 fő) vannak a 41 év alatti korosztályhoz tartozók, akik többségükben még nem
minősítettek. Bár a korábbi kari struktúrában az intézményi szinten elvárt 10/5/1-es szabálynak csak néhány tanszék volt képes eleget tenni, a 2013-as szerkezeti átalakítás után mind a hat tanszék maradéktalanul
megfelel az elvárásoknak, ami esetenként nyugdíjba vonulás miatt időszakosan sérülhet. A személyi állomány minősített oktatókkal történő bővítése, és az oktatói korfa javítása érdekében megkezdték egy, a
fiatalok számára is vonzó, reális életpályamodell kidolgozását. Az ipari jövedelmekhez viszonyított alacsony fizetésekből adódó küzdelmesebb pálya miatt sajnos viszonylag magas a fiatal oktatók eltávozása.
Az oktatók körében végzett ún. „Pszichoszociális felmérés” segítségével igyekeztek feltárni az egyenetlen
és nem kívánatos mértékű oktatói terhelés okait; az adott válaszok általános látleletet adtak a feszültséggócokról, a kari átszervezéssel az oktatók leterhelésén jelentősen sikerült javítani. Az oktatás minőségének
értékelésére elsősorban az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) eredményei alapján kerül sor. Az
OHV rendszerben a kitöltési arány az országosan jellemező aránynál jobb, 30-40%-os, ami az oktatókat
is motiválja. Az oktatási feladatok elosztásánál, a testreszabott feladatkijelölésnél messzemenően figyelembe veszik a visszajelzéseket.
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3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A tanulástámogatás tekintetében a hallgatók véleménye viszonylag pozitív. A BME más karaihoz hasonlóan itt is működik a frissen bekerült hallgatókat a tájékozódásban és a felzárkóztatásban segítő un. tutori
rendszer. A tehetséges és ambiciózus hallgatók támogatásának szervezeti háttere a 2008 őszén létrehozott
a Közlekedésmérnöki Szakkollégium, amelyben nagy hangsúlyt fektetnek a műszaki értelmiség és az egyetemen nevelkedő következő generáció közötti kapcsolat megszervezésére is. Emellett a szakkollégium felzárkóztató és továbbképző oktatásokat, üzemlátogatásokat, szimpóziumokat, mérnökversenyeket is szervez, 2012-től önálló járműépítési projektet indított, amelyben a tervezéstől a kivitelezésig mindent a szakkollégisták végeznek.
A központi létesítmények igénybevétele nagyon költséges, ezért az oktatás elsősorban a KJK saját épületeiben folyik, mivel Az óralátogatások tapasztalatai alapján a létesítmények kora, stílusa nagyon eltérő (a
karnak 100 évesnél öregebb, műemléki -, ill. újabb és korszerű épülete is van), a laboratóriumok kialakítása, elhelyezése, az előadótermek felszereltsége, megfelelő. A körülmények jobbára teljesítik az ergonómiai és munkaegészségügyi követelményeket, ugyanakkor egyes számítógépes CAD gyakorlatok géptermei zsúfoltak, levegőtlenek.
A kar saját Baross Gábor Kollégiumában működő Hallgatói Képviseleti Irodában hétfőtől csütörtökig
minden nap 15-20 óra között van fogadóóra, így a hallgatók az érdekképviseletei problémájukkal kapcsolatosan minden nap el tudják érni a HK tisztségviselőit. A 2013-as statisztika alapján a kollégiumba jelentkező hallgatók mintegy 92%-a nyert felvételt. A hallgatók visszaigazolták a kollégiumi elhelyezés jó színvonalát, a bővülő sportolási és szociális lehetőségeket.

3.6. A kar belső információs rendszere
A KJK belső információs rendszere az egyetem által általánosan használt belső információáramlási csatornákra épül. Jelenleg folyamatban van a kari honlap és a kar arculatának átalakítása. Az információáramlás javult a kari újság megjelenésével, szemeszterenként 4 számot jelentetnek meg.
2012-től a felvételi jelentkezési időszakokra időzítetten, a mesterképzés népszerűsítésére kampányhetet
szerveznek, ami a hallgatóknak lehetőséget biztosít a kari mesterképzésekbe való betekintésre. A kampányfórum keretében szabadon tájékozódhatnak a képzés feltételeiről, körülményeiről, továbbá a mesterszintű oklevél birtokában szerezhető előnyökről; a bevezetése óta félévről-félévre nő a kari mesterszakokra
jelentkező hallgatók száma.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatásának elsődleges eszköze a honlap, ahol elérhetők a kar dokumentumai, a karral kapcsolatos adatok, a hallgatóknak szóló információk. 2012-ben a kari képzések népszerűsítésére egy kar-specifikus PR rendezvényt tartottak.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Az oktatói-kutatói életpálya modell megfogalmazott elveihez konkrét intézkedések kidolgozása és
a megvalósítás pontos ütemezése szükséges. A humánerőforrás fejlesztésében prioritásként kell
kezelni az oktatói korösszetétel javítását, ezen belül a 45-55 év között generáció erősítését. Fontos
feladat az egyetemi tanárok utánpótlása, amihez a docensi állomány ösztönzése is szükséges az
akadémiai doktori cím megszerzésére. A szakmai tudományos kapacitás bővítéséhez minősített
kutatók alkalmazása javasolt.
2. Tovább kell javítani a JKL terület tudományos-publikációs teljesítményét és az ipari kutatási
együttműködésekben növelni szükséges a megvalósított szabadalmak számát.
3. A kar vezetésének szándéka szerint is a normatív támogatásvesztés kockázata ellenére feltétlenül
emelni kell a felvételi pontszámot, mert ez az egyetlen biztos módja a lemorzsolódási arányok
csökkentésének. A várható hazai beiskolázási létszámok csökkenésének kompenzálására több külföldi hallgató felvétele javasolható.
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4. Fejleszteni kell a hallgatók hozzáállását és kezdeményezőkészséget a minőségi tanulmányi előrehaladás felé, beleértve a passzív félévek csökkentését, a ma még gyengülő tendenciát mutató TDK
dolgozatok számának és minőségének javítását. Meg kell találni az alapképzés utáni elvándorlás
mérséklésének, a mesterképzések népszerűsítésének módját. A mesterképzési létszámokat mind
belső (saját képzésű), mind külső (az egyetem más karairól, ill. más intézményekből jövő) alapszakos diplomával rendelkezők beiskolázásával növelni szükséges.
5. Főleg a logisztikai területen elengedhetetlen a ma még hiányos ipari kapcsolatrendszer kiépítése,
hiszen ez a szakterület várhatóan az egyik súlyponti képzési iránnyá válik a karon. A képzés finanszírozásába is kívánatos az ipar bevonása esetleg oly olyan módon, ahogy pl. a Bosch bizonyos
képzőhelye(ke)n egy-egy docensi álláshelyet finanszíroz. Ilyen együttműködésekkel a minőségi
oktatás/kutatás háttere erősíthető.
6. A KJK vonzerejének növeléséhez célzott PR tevékenységre van szükség; pl. a kari minőségi és
teljes vertikumú oktatás előnyeinek bemutatásával, a nagy hazai gyártókkal való együttműködésen
alapuló kutatási eredmények felmutatásával stb. Ehhez nem elégséges a felsőoktatásban szokásos
eszközök (felvételi tájékoztató, nyílt nap) használata - akár egyes szakokra kiterjedő népszerűsítéssel is – saját hatáskörben jóval nagyobb aktivitást kell kifejtenie a kar vezetésének.
7. Javasolható a kar számára a határozottabb elköteleződés felvállalása egy olyan egzakt követelményeket rögzítő minőségügyi rendszer mellett, amely alapot jelenthet az intézmény által egységesen
felvállalt TQM minőségmenedzsment filozófiájának átvételéhez.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. december 31-ig hatályos.

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
Az akkreditációs minősítés indoklása

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai
alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karát a MAB
egyetemi karként akkreditálja Egyetem40. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való
megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen41 (ténylegesen 1), tudományterületen42 (ténylegesen 2) több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés43, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt44, összesen
176 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(176 főből 134 fő: 76%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt: összesen 4,145 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.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig
kell kialakítani.
41
A vonatkozó képzési területek felsorolása: természettudomány
42
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: társadalomtudományok, természettudományok
43
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
45
Az LB jelentés tervezetére küldött rektori válaszlevél szerint az oktató – hallgató arány számításánál a TTK más
karokra történő nagymértékű átoktatását is figyelembe véve az arány 13,7 %.
40
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Természettudományi Kar a BME egyik fiatal, 1998-ben alakult szervezeti egysége. A személyi állományát, oktatási-, kutatási tevékenységét tekintve országos viszonylatban a közepes méretű karok közé tartozik, de az egyetem más karaival összehasonlítva a hallgatói létszáma alacsony. Ugyanakkor ezt a képet
árnyalja az összegyetemi igényeket ellátó jelentős átoktatási tevékenysége. A társkarok különféle mérnökképzésein a szakismeretek oktatásához elengedhetetlen korszerű természettudományos alapok (matematika, fizika) oktatásának személyi hátterét a TTK magasan kvalifikált oktatói biztosítják. Mindamellett a
kar a megalakulása óta eltelt 15 évben komoly eredményeket ért el a matematika- és számítástudományok,
valamint a fizikai tudományok területén a graduális és posztgraduális képzésben, és a tudományos kutatásokban is. A karon 2010-ben létrehozták a Kognitív Tudományi Tanszéket, a kognitív tanulmányok mesterképzési szak indítása óta az élettelen természettudományi ismeretek oktatása mellett az élő természettudományokhoz (biológiai), az orvostudományokhoz (idegtudományok) és a pszichológiai tudományokhoz tartotó ismereteket is oktatnak. Ez a döntés azzal együtt is pozitívnak ítélhető, hogy az állami finanszírozás
csak kis létszámú évfolyamok indítását teszi lehetővé. A képzési spektrum kiszélesedésével a karon folyó
kutatások is bővültek az említett szakterületek határterületeit vizsgáló interdiszciplináris kutatásokkal.
A működés tekintetében külön is kiemelendő, hogy a TTK speciális egységét képező Nukleáris Technikai
Intézete révén a hazai nukleáris ipar szakember-képzésének, valamint ipari fejlesztésnek kulcsfontosságú
bázisa; ez a terület – ipar- és energetika-stratégiai okok miatt a kari jövőkép egyik meghatározó fontosságú
eleme (még akkor is, ha az intézet gazdaságilag független a kartól).
A TTK belső és külső megítélése egyaránt pozitív. Kutatási tevékenysége jelentős, eredményei bizonyos
területeken (pl. fizika) nemzetközileg is kiemelkedők. Kapcsolatrendszere magában foglalja a legfontosabb
hazai intézményeket, köztük ipari vállaltokat is, emellett számottevő nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik.
A kar gazdasági tevékenysége és jövője szempontjából különösen fontos megemlíteni az utóbbi időszakban
végbemenő jelentős forráscsökkenést, amelynek drasztikus mértéke a fentiekben vázoltak alapján indokoltan kedvező jövőképet nagymértékben árnyalja, leronthatja.
Az előző akkreditációs jelentésben minőségfejlesztési javaslatként került megfogalmazásra, hogy a karon
PR aktivitás fokozása szükséges. Erre vonatkozóan megtörténtek a szükséges intézkedések; ami részben a
papír alapú, részben elektronikus felületeken keresztül történő PR tevékenységekben nyilvánul meg:
PikkÁSZ a TTK HK lapja, különböző országos hatókörű sajtótermékben való megjelenés, 7 honlap felület,
amelyek naprakész információkról tájékoztatnak.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A TTK oktatási ás kutatási tevékenységének szabályozása elsősorban az egyetemi dokumentumok, szabályzatok alapján történik, ezek mellett a kari sajátosságok figyelembevételével készült kari SZMSZ egészíti ki a szabályozás dokumentumait. A dokumentumok jól kidolgozottak, folyamatosan aktualizáltak. Az
egyetemi és kari honlapon elérhetők.
A kar vezetési rendszere tradicionális (dékán, három dékán-helyettes (gazdasági, oktatási, nemzetközi-tudományos) Kari Tanács, Dékáni Tanács, Intézetigazgatók Értekezlete). A kari stratégia megvalósításához
szükséges döntések meghozatala a 36 tagból álló Kari Tanács jogköréréhez tartozik. A tanácsba a Hallgatói
Önkormányzat 9 főt, a Doktorandusz Önkormányzat egy főt delegál. Munkáját véleményező (oktatási, tudományos és gazdasági) és munkabizottságok segítik, amelyekben a Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként egy-egy fő képviseli a hallgatók véleményét. A döntések előkészítésében az Intézetigazgatók Értekezlete vesz részt. Az operatív végrehajtás a Dékáni Tanács feladata
A TTK működését jól szolgálja a kar megfelelően strukturált szervezeti felépítése. A TTK alapvető szervezeti egységeit 3 intézet jelenti: Fizikai Intézet, a Matematikai Intézet, valamint a Nukleáris Technikai
Intézet. Az intézeteken belül az oktatási tevékenység tanszékekbe szerveződve folyik. Jelenleg a karon 10
tanszék működik: Atomfizika -, Elméleti Fizika -, Fizika -, Algebra -, Analízis-, Differenciálegyenletek -,
Geometria -, Sztochasztika -, Atomenergetika -, Nukleáris Technika-, Kognitív Tudományi Tanszék. Az
utóbbi intézeteken kívüli, önálló szervezeti egység.
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A kar alapvető célkitűzése és egyben stratégiája, hogy nem törekszik nagy létszámú képzések indítására,
hanem a fizika, a matematika és a kognitív tudományok területén egyaránt hiánypótló, speciális területekre
fókuszálnak (pl. nanofizika, lézerfizika, orvosi fizika; alkalmazott matematika; kognitív neuropszichiátria,
képalkotó eljárások stb.). A BME stratégiát követve a TTK is igyekszik a bekerüléshez alsó korlátként a
minimum pontszámok 70%-os teljesítését betartani. A kari stratégia része továbbá az idegen nyelvű képzés
erősítése.
A kari C-SWOT analízis
A TTK-án a gyengeségek és veszélyek döntően gazdasági és infrastrukturális jellegűek, amelyek egy része
külső okokra (a természettudományok csökkenő népszerűsége, a közoktatás romló színvonala, nehezen
megszerezhető hazai kutatási források stb.) vezethetők vissza, ezeket a kar saját erőből aligha tudja megoldani. Mindamellett a kar a kiváló minőségű, az „átoktató szerepéből” adódó szolgáltatói tevékenységéből
befolyt bevételeinek (amelyek a gazdálkodásában jelentős tételt képviselnek) növelésére – nagyobb érdekérvényesítéssel – egyetemen belül is van lehetősége. Egyet lehet érteni azzal is, hogy a hallgatói érdeklődést
fokozhatja az idegen nyelvű képzésének bővítése, ami szintén hozzájárulhat a források bővítéséhez. Az
infrastruktúra javítása jelenleg elsősorban hazai és nemzetközi pályázatokban való sikeres részvétel révén
remélhető, ennek bizonytalanságai viszont a kari analízis szerint súlyos rizikótényezőt jelentenek. A nagyon
speciális Nukleáris Technikai Intézet jelentős költségeket igénylő fenntartásában folyamatos nehézséget
jelentenek a beszűkülő anyagi források. A kar erősségeire (minősített oktatók és nemzetközileg elismert
kutatók nagy száma, sikeres pályázati tevékenység) vonatkozó megállapítások helytállóak.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A TTK-án a hallgatók az egymásra épülő képzési szinteken intézményváltás nélkül tudják a tanulmányaikat
folytatni az alapképzéstől a PhD képzésig. Alapképzésben 2 szakon, 4 mesterképzési szakon, közülük kettőt
(alkalmazott matematikus, kognitív tanulmányok) angol nyelven is oktatnak, továbbá 3 doktori iskolában
folyik képzés (Fizikai Tudományok DI, Matematika- és Számítástudományok DI, Pszichológia DI (Kognitív
Tudomány) PhD képzés. A képzési palettát 3 szakirányú továbbképzési szak bővíti. A képzéseinek erőssége, hogy a magas színvonalú oktatás releváns és eredményes kutatási tevékenységgel, valamint nemzetközi és ipari kapcsolatokkal párosul, ami erősíti a kar hazai pozícióját, nemzetközi reputációját. Mindezek
növelhetik a TTK esélyét az egyetem más karaival történő kutatási-fejlesztési együttműködéseknek, amire
jelenleg még csak kevés példa hozható.
A magas színvonalú képzést segíti az is, hogy az utóbbi években a TTK szakjain – műszaki képzésekkel és
más képzőhelyekkel összevetve – relatíve magasak voltak a bekerülési ponthatárok. A graduális képzésben
kizárólag nappali képzési formában oktatnak. A hallgatói létszámokról közölt adatok szerint az előző öt
évben nem volt számottevő változás sem az első évfolyamra belépők számának, sem az összes évfolyam
hallgatói létszámának tanévenkénti alakulásában (a vonatkozó adatok 2009-ben: 210/651 fő, 2013-ban:
185/608 fő). Ezen belül főleg a mesterképzési létszámokban volt kisebb-nagyobb ingadozás. A passzív
hallgatók száma mindenévben 50 fő körül mozgott.
A hallgatói eredményeket tekintve alapképzésben 2009 és 2012 között kimenő46 hallgatókból záróvizsgát
tett ~53%, azaz ~47% vagy nem a mintatanterv szerinti képzési idő alatt fejezi be a tanulmányait, vagy
végleg lemorzsolódott. A vizsgált időszakban az összes záróvizsgát tett hallgatóhoz (325 fő) viszonyítva az
oklevelet szerzettek (321 fő) aránya kiemelkedően magas: ~99 %. Mesterképzésben a kimenő összes hallgatóból ~56% záróvizsgázott, ~44% vagy nem a tanterv szerint folytatja a tanulmányait, vagy végleg lemorzsolódik. Ezt az értéket árnyalja, hogy 2009 és 2010-ben még nem voltak kimenő, záróvizsgáig eljutó
hallgatók. Az előző öt évben a záróvizsgát tett 158 hallgatóból 156 fő vehette át az oklevelét.
A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
46
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Általában a karon nem jellemző, hogy a hallgatók nyelvvizsga hiányában nem vehetik át a diplomájukat az
abszolutórium évében. A doktori képzésben a fizikai tudományok dominálnak, ami megmutatkozik az odaítélt PhD fokozatok számában is; míg ebben a tudományágban 2009 és 2013 között 50 fő szerzett PhD
fokozatot, addig a matematika- és számítástudományokban 15 fő, a pszichológiai tudományokban (kognitív
tudományok) 12 fő szerzett PhD fokozatot.
A TTK kiemelt szerepet vállal a tehetséggondozásban, amit a TDK/OTDK eredmények is alátámasztanak.
A tantervek számos olyan a tárgyat tartalmaznak (pl. egyéni kutatási feladat, tervezési feladat stb.) amelyek
lehetővé teszik a hallgatókkal való egyéni foglalkozást, az átoktatás révén ezt a lehetőséget más karok
hallgatói számára is biztosítják. Ennek eredményeként a Matematika Intézet szinte minden évben indít
csapatot nemzetközi matematika versenyen, ennek előkészületeként háziversenyeket tartanak. A kar kiemelkedő aktivitást mutat a nemzetközi hallgatói mobilitás szervezésében, ennek részeként a legkiválóbb
hallgatóinak anyagi támogatást is biztosítva lehetőséget ad külföldi nyári iskolákban és nemzetközi konferenciákon való részvételre.
Végzettek elhelyezkedése
A végzett matematikusok, fizikusok elhelyezkedéséről készült utolsó (2013. október) kari felmérés adatai
szerint a végzetteknek nincsenek elhelyezkedési gondjaik. A felmérésben 238 fő vett részt, közülük 121 fő
jelenleg is a TTK hallgatója, ők már végzés előtt is munkát vállaltak. A visszajelzések alapján a hallgatók
többsége a tanulmányainak és végzettségének megfelelő munkát végez, ami egyértelműen igazolja a kar
által kibocsátott hallgatók jó képzettségi színvonalát.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A Természettudományi Kar tudományos-kutatói potenciálja mind az egyetemen belül, mind hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt jelentős. Az oktatói/kutatói állományának kiválósága, nemzetközi elismertsége tükröződik a munkatársainak számos rangos hazai és külföldi szervezetben betöltött vezető szerepében, közülük többen nemzetközi díjban részesültek. A kar innovációs tevékenységének spektruma az alapkutatásoktól (matematika-, fizika-, kognitívtudományok) a közvetlen alkalmazásokig terjed. A TTK kezdeményezője és a megvalósítás felelőse a BME Kutatóegyetemi Program keretében a „Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány” területén folyó kutatásoknak. Emellett két MTA kutatócsoport működik
a karon: a Kondenzált anyagok Fizikája -, és a Sztochasztika Kutatócsoport. A kutatásokba a tehetséges,
ambiciózus hallgatókat is bevonják.
A kar kvalifikált oktatói-kutatói állományának tudományos eredményességét a hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő publikációs tevékenység igazolja; a kar munkatársai a megelőző öt évben 771
lektorált folyóiratcikket jelentettek meg, ezekből 637 SCI-ben jegyzett publikáció. Az egyetem publikációs
eredményeihez a TTK a létszámarányánál nagyobb mértékben járul hozzá.
A kar sikeres pályázati tevékenységét mutatja, hogy oktatói-kutatói jelenleg 3 Lendület, 2 ERC, 2 Marie
Curie, 11 OTKA és 25 EU-s projektben vesznek részt. A TTK pályázatokban való részvételét segíti a munkatársainak kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere. Az ipari partnerekkel való innovatív együttműködései közül kiemelendők: a Paksi Atomerőmű Zrt., Morgan Stanley, Richter Gedeon Nyrt., Semilab
Zrt., emellett a szoros kapcsolatot építettek ki a szakterületeiken fontos hazai intézményekkel (pl. MTA
SZTAKI, MTA Wigner Kutatóközpont, Természettudományi Kutatóközpont, Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet stb.).

2.3. Gazdálkodás
Az utóbbi években a kar költségvetését hátrányosan befolyásolta az innovációs alap és a szakképzési hozzájárulás megszűnése. A kari gazdálkodásban a legnagyobb bevételi forrást jelentő költségvetési támogatás
csökkent: 2009-ben 873,9 mFt, 2013-ban 858,7 mFt volt. Ennek következményeként a költségvetésből
befolyó összeget teljes egészében a bérekre kénytelenek fordítani (korábban ez csak ~90%-ot tett ki), ebből
a forrásból az infrastruktúra fejlesztésére nem marad keret. Jelentős bevételt képviselnek – a sajnos szintén
csökkenő tendenciát mutató (2011: 972,3 mFt – ezen belül 763,4 mFt kari pályázatokból; 2013: 306,6
mFt, amiből 117, mFt folyt be kari pályázatokból) sajátbevételi tételek. Ezen bevételek csökkenése azért
is aggasztó, mert a kari fejlesztésekhez nélkülözhetetlenek.
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II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A Természettudományi Kar minőségbiztosítási rendszere alapvetően illeszkedik a 2002 óta egyetemi szinten előírt TQM minőségbiztosítási filozófián alapuló vezetési rendszerhez. Mindamellett felismerték a minőségbiztosítás szükségességét és hasznosságát, aminek következményeként az utóbbi években jól tapasztalható minőségi szemléletváltás következett be. Mostanra rendszerbe foglalták a különböző működési folyamatokat (oktatás-kutatás-fejlesztés), tudatosan alkalmazzák azok nyomon követésének, folyamatos mérésének, elemzésének és fejlesztésének metódusát. Mind az Önértékelési dokumentumban leírtak alapján,
mind a személyes látogatás alkalmával tapasztalható volt a minőségfejlesztést realizáló konkrét tevékenységek iránti igény. A vezetés a Kari Minőségpolitikai Nyilatkozatban és a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célkitűzések eléréséhez határozott stratégiát alakított ki. Folyamatosan figyelemmel kíséri a
külső és a belső változásokat, és stratégiáját mindig az aktuális helyzethez alakítja. Hosszú és rövid távú
céljainak elérése érdekében törekszik a rendelkezésre álló humán és anyagi erőforrások jó kihasználására,
a minőségügyi szemlélet még tudatosabb meghonosítására a munkatársak között és a kar tevékenységének
teljes spektrumában. Ezen célok megvalósításához a kar valamennyi tevékenységére kiterjedő – az IFT-be
ágyazott – minőségfejlesztési programmal rendelkezik. A tervezett feladatok, programok végrehajtását
PDCA elv szerint folyamatosan ellenőrzik, értékelik.
A TTK minőségtudatos magatartásának egyik jó példája a Nukleáris Technika Intézetben már évek óta
működő ISO 9001 és ISO 14001 szabvány szerint kialakított, majd később külső független fél által tanúsított Minőségirányítási illetve Környezetközpontú Irányítási Rendszer. Ez a „speciális” intézeti „Jó Gyakorlat – Best Practice” követendő példaként szolgálhat a kar további egységei számára. A tanúsított rendszerek
működtetéséből származó előnyök, eredmények vélhetően a többi tanszék számára is szükségesnek bizonyulnak, és a mindennapi munkavégzés részeként biztosíthatják a működési folyamatok naprakész nyomon
követését. Ezen kívül a kar minőségtudatosságát még számos további „Jó gyakorlat” kialakulása is igazolja
(pl. a széleskörű kari átoktatásban végzett folyamatos egyeztetések a társkarokkal a képzési követelményeket illetően; a képességek és érdeklődés alapján folytatott hallgatói csoportképzés stb.).
Összességében megállapítható, hogy a TTK minőségtudatos magatartással, következetesen végzi a célkitűzéseinek teljesítését. A karon kialakult, előzőekben felsorolt „Jó Gyakorlatok” részben a társkarok számára követhető példát, másrészt egy intézményi szintű, egységes követelményeket támasztó minőségbiztosítási rendszer megvalósításához jó alapot jelenthetnek.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A karon az új szakok indításához a képzési programokat az érintett intézmények együttműködésével dolgozzák ki. A folyó képzések tantervét, a tananyag tartalmát időről-időre felülvizsgálják, ebben a hallgatók
visszajelzése nagy szerepet kap. Az átoktatás értékelésében támaszkodnak az érintett karok véleményére
is. Az utolsó belső értékelésre 2013. októberében került sor, 238 fő hallgató kérdőíves megkérdezésével. A
hallgatói igények figyelembevételével új szakirányokat, specializációkat vezettek be. A TTK képzéseinek
nagy értéke, hogy a kutatói-oktatói tevékenység egyensúlyának köszönhetően a kutatási eredmények rövid
időn belül megjelennek a tananyagban. A képzés eredményességének követésére, rendszeres belső értékelésére a Hallgatói Képviselet is évente elégedettségmérést végez.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatói teljesítmények értékelésére vonatkozó információkat az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza. Kari szintű szabályzat az egyes képzések felépítéséről és oktatásáról, valamint a kari
jellegzetességekből adódó Hallgatói Átvételi Szabályzat kiegészítéséről készült. A követelményekről mind
szóban, mind elektronikus formában az első órán tájékoztatják a hallgatókat. A tantárgyak ismertetése, a
tárgyak felvételéhez elvárt előtanulmányi követelmények, a számonkéréssel, értékeléssel kapcsolatos információk a kari honlapon elérhetők.
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3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A TTK teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak száma 176 fő, közülük 134 fő minősített (76%), ami
országos viszonylatban is kiemelkedően magas – különösen azok után, hogy a karnak jelentős számú nyugdíjas korú, magasan kvalifikált oktatótól kellett megválnia. A minősített oktatók magas aránya összefügg
azzal, hogy a kar az oktatói és kutatói teljesítményt kétévente szigorú szempontrendszer szerint minősíti. A
tudományos teljesítmény értékelésében a publikációs teljesítmény, a pályázati aktivitás valamint a hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszer jelentik a fő minősítő szempontokat. Vezető oktatóvá váláshoz az átlagosnál
szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. A minőségi mutatókat tekintve az oktatókból 5 fő a MTA rendes
tagja, 19 fő a MTA doktora, 110 fő PhD fokozattal bír (82%). A kvalifikált oktatók munkakör szerinti
megoszlása: 19 egyetemi tanár, 70 egyetemi docens, 30 adjunktus, 15 kutató. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül az 55 évnél fiatalabb oktatók száma 137 fő (77, 8%,) mindamellett az utolsó öt évet
tekintve ebben az oktatói-kutatói körben, ezen belül is főleg a vezető oktatóké (docens, egyetemi tanár)
több mint 3 évvel nőtt. Részmunkaidőben további 31 főt alkalmaznak, együttessen a teljes oktatói-kutatói
testület létszáma 207 fő.
Az OHV felmérésekre – az átoktatásokra kiterjedően is – egyetemi szintű szervezésben kerül sor. A karon
az oktatói előléptetésekhez – különös tekintettel a vezető oktatók kinevezésére – szigorú pályázati eljárást
vezettek be, a munkakörök betöltéséhez egy-egy elismert hazai és külföldi kutató ajánlása is szükséges. Két
évenként rendszeresen értékelik az oktatók-kutatók teljesítményét és eredményeit, ehhez az egyetemi „hivatalos” űrlap mellett a kari sajátosságokat jobban tükröző szempontokat is alkalmaznak a teljesítmények
differenciáltabb megítéléséhez.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A TTK az első évfolyamon az eltérő felkészültséggel érkező hallgatók felzárkóztatására komplex felzárkóztató programot dolgoztak ki egyrészt bevezető, kiegyenlítő kurzusok szervezésével, másrészt a középiskolások számára létrehozott nagysikerű, interaktív gyakorlófelületet biztosító BME Alfa honlappal. A belépőknek az egyetemi életbe való beilleszkedést az osztályfőnöki rendszer bevezetése és személyi tanácsadás segíti. A közösségek kialakulására a képességek és érdeklődés alapján folytatott csoportképzés ad
lehetőséget. A szokásos nyelvtanulási lehetőségek biztosítása mellett a kar hallgatói a kötelező és választható tárgyak közül számos tantárgyat – több nyelv közül is választva, idegen nyelven is hallgathatnak.
A 2011-ben alapított, a kar diákszervezeteként működő Wigner Jenő Szakkollégium aktív szerepet vállal a
tehetséggondozásban (feladatmegoldó szemináriumokkal, műszerek tervezésével és megépítésével stb.).
A szakkollégium munkájában résztvevő oktatók igyekeznek lehetőséget adni a fizika, a matematika, valamint ezek határterületeinek érdekes témáiban való elmélyülésre, elméleti és gyakorlati vonatkozásokban
egyaránt. A szakkollégium ezen túlmenően a sport- és kulturális események szervezésével a kari közéletnek is fontos szereplője. A kari közösségi élet kialakításához 8 öntevékeny hallgatói kör is működik, melyek munkájában 120 hallgató vesz részt. A TTK kiemelkedő aktivitást mutat a nemzetközi hallgatói mobilitás erősítésében, a tehetséggondozás részeként a legkiválóbb hallgatóinak lehetőséget ad külföldi nyári
iskolákban és nemzetközi konferenciákon való részvételre.
Az oktatási-kutatási infrastruktúra többnyire elfogadható, azonban néhány épületre kívül, belül egyaránt
ráférne a felújítás. Ugyanakkor történtek fejlesztések is, pl. a Kognitív Tudomány Tanszék kialakítása. A
laboratóriumi feltételek megfelelőek, a Nukleáris Technikai Intézetben a jelentős korszerűsítések mellett új
laboratóriumok (Orvosi Fizika laborok) kiépítésére is sor került. A hallgatók a hagyományos (könyvtári)
és a modern információhordozók (elektronikus jegyzetek) széles választékára támaszkodhatnak felkészülésükben. A TTK mindhárom intézete rendelkezik szakkönyvtárral, olvasóteremmel, fénymásolási lehetőséggel. A kar hallgatóinak a kollégiumi elhelyezéséhez az egyetem összes kollégiumában biztosítanak férőhelyet.

3.6. A kar belső információs rendszere
A TTK jól áttekinthető, informatív, aktuális információkat tartalmazó (magyar és angol nyelvű) honlapján
a karról, működéséről, minden lényeges oktatási információról átfogó képet kaphat minden érdeklődő. A
honlap egyúttal a kari belső kommunikáció hatékony eszköze is. Az intézeteknek, a Kognitív Tudományi
Tanszéknek, a doktori iskoláknak és a Kari Hallgatói Képviseletnek is van saját honlapja.
A hallgatók előrehaladására és teljesítményére vonatkozóan az egyetemen egységesen alkalmazott Neptun
rendszer segítségével viszonylag egyszerűen és gyorsan gyűjthetőek adatok. A HÖK segít a hallgatókkal
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való aktív kapcsolattartásban, vélemények, felmérések visszacsatolásában. A kari HK saját lapja (PikkÁsz)
elsősorban a kari hallgatók tájékoztatását szolgálja.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar munkatársai közül többen aktív ismeretterjesztő szerepet vállalnak országos fórumokon (Mindentudás Egyeteme, Szkeptikus Konferencia, KöMal Nyíltnap, Kutatók Éjszakája stb.) és szaklapokban. Kiemelendő a TTK középiskolások tehetséggondozásában vállalt szerepe: pl. 2013 tavaszán „Számítógépes mérésvezérlés” szakkört szerveztek 30 középiskolai diák részvételével, 6 héten keresztül heti 4 órában; 2013
őszén „Nobel-díjas fizika mindennapi alkalmazásokban” címmel előadássorozatot tartottak középiskolai
tanároknak és diákoknak stb.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. A TTK stratégiájában a prioritások között kell szerepeltetni a pályázati tevékenység bővítését,
amely további erőforrásokat biztosíthat a nélkülözhetetlen kari fejlesztésekhez. A pályázatok számának növeléséhez alapot jelenthetnek az egyetem és kar eddigi kutatási együttműködései és nemzetközi kapcsolatai.
2. A képzési paletta bővítéséhez indokolt és szükséges szélesebb körben piackutatást végezni, ehhez
határozottabb PR aktivitást felvállalni, illetve kifejteni. Új szakok indításához a képzési programok
kidolgozásába célszerű bevonni az ipari szakembereket is.

3. Javasolt a már jól bevált, és működőképes ISO 9001 szabvány elvein, vagy egyéb egzakt (EFQM,
ESG) minőségfejlesztési követelményein alapuló minőségirányítási rendszer kari szintű
megvalósítása.
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VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Kar

A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. 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 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karát
a MAB egyetemi karként akkreditálja47. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak való
megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen48 (ténylegesen 1), tudományterületen49 (ténylegesen 2) több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés50, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
97 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata (97
főből 70 fő: 72%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató tevékenységet
folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt: összesen 27,3 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 értékelés eljárások – megfelelőek.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig
kell kialakítani.
48
A vonatkozó képzési területek felsorolása: műszaki
49
A vonatkozó tudományterület(ek) felsorolása: műszaki tudományok, természettudományok
50
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
47
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara egyike az
intézmény leghosszabb múltra visszatekintő karainak. Alapításától fogva a hazai kémiai-relevanciájú ipar
termelői és kutatómérnöki, valamint az akadémiai kémiai kutatás (PhD iskolája révén is) szakember
képzésének, továbbá a felsőoktatási oktatói utánpótlás képzésének meghatározó intézménye. A kar
mintapéldája annak az egyetemi alapelv érvényesülésének, miszerint a minőségi oktatás feltétele a
színvonalas, nemzetközileg is jelentős kutató/alkotó munka. A VBK ennek szellemében volt képes a hazai
kémiai ipar számára és az innováció-igényes iparágak (pl. gyógyszeripar) kialakulásában és erősödésében
fontos tényezővé válni.
A kar jelenlegi tevékenysége megfelel a hagyományos tradíciónak. Belső és külső megítélése, az egyetemi
pozíciója stabil és kiegyensúlyozott, eredményei a BME egésze szempontjából jelentősek. Külső pozitív
megítélését jól tükrözi, hogy a VBK-án végzett mérnökök iránt – a kis- és közepes vállalatok, valamint a
tradicionális vegyipar szűkülő kapacitása ellenére – az új munkaerő piaci igényeknek megfelelő
profilváltási törekvéseknek is köszönhetően, ma is van kereslet. Gazdasági helyzete jelenleg konszolidált.
Az előző akkreditációs eljárás során feltárt problémákra, megfogalmazott fejlesztési javaslatokra
(kérdőíves felmérések bővítése; az OHV eredmények figyelembevétele az oktatói teljesítmények
értékelésében, normatívák rendezése stb.) tett kari intézkedések egyértelműen PDCA elvek mentén
történtek.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, intézményi stratégia
A kari tevékenység alapvetően az egyetemi dokumentumokban (alapító okirat, egyéb szabályzatok)
rögzített szabályok szerint folyik, ugyanakkor – a megengedett kereteken belül – élnek a szakterületük
jellegzetességeihez is igazodó működési struktúra kialakításával. A dokumentumok rendszerezettsége és
aktualizálása megfelelő, a honlapon elérhetők.
VBK szervezeti egységei három fő csoportba sorolhatók: az oktatási, tudományos kutatási feladatokat
végző tanszékekre; a tudományos kutatási és innovációs feladatokat végző Intelligens Anyagok
Kooperációs Kutató Központ tudásközpontra; és az oktatás és kutatás irányítását segítő Dékáni Hivatalra.
A 2007-ben történt összevonások következtében jelenleg öt tanszék működik a karon; Alkalmazott
Biotechnológia és Élelmiszertudományi -, Fizikai Kémia és Anyagtudományi -, Kémiai és Környezeti
Folyamatmérnöki -, Szerves Kémia és Technológia -, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék. Az
összevonások elsősorban gazdasági kényszerűségből történtek, mindamellett a szervezeti felépítés
átalakítását a kar által képviselt kémiai területek külső helyzete is indokolta. Jóllehet az átszervezés révén
a jelenlegi kari működés – különösen a számok tükrében – egészséges, ugyanakkor az összevonások
néhány nagy múltú terület (pl. szerves kémia) bizonyos mértékű sajnálatos pozíció-vesztését is okozták.
(Flexibilisebb és aktívabb megújulási törekvéssel – pl. nyitás új vonalak felé a képzésben és kutatásban –
a pozíció csökkenése talán mérsékelhető lett volna.). A szerkezeti változással elért gazdasági konszolidáció
ma nagyobb bátorságot adhat új területek vállalásának, amihez intenzívebb tanszékek közötti, és bővülő
külső együttműködésekre is szükség van.
A VBK vezetése tradicionális felépítésű (dékán, 3 dékán-helyettes, Kari Tanács), mégis a vezetést
támogató egyéb szervezetek segítségével a tipikus korlátokon (ami a felső vezetés és a „termelői szféra”
között gyakran béklyóként hat az eredményes működésre) átlépve, hatékonyan tud reagálni illetve építeni
az alulról érkező kritikákra, javaslatokra. A széleskörű vélemények meghallgatásán alapuló vezetési elv
kifejezéseként működik a Dékáni Tanács, mint operatív vezető testület és a Tanszékvezetői Értekezlet
(ebben a tanszékvezetők mellett a Habilitációs és Doktori Bizottság elnöke és a Doktori Iskola vezetője is
részt vesz).
A kari oktatási, kutatási és működési stratégia kialakítása széles körű konszenzuson alapszik, amely a
tanszékvezetőkkel való rendszeres egyeztetés eredménye, emellett az ipari partnereik véleményét is
kikérik. A stratégia alappillére a magas színvonalú, egymással szoros kapcsolatban álló oktatás és kutatás.
A VBK helyeselhető, határozott törekvése a tanszékek közötti, sőt a karon túlmutató (a BME más karaival,
vagy akár más hazai intézménnyel (pl. ELTE, Semmelweis Egyetem) kutatási kooperációk bővítése és
szélesítése. Az alapozó tárgyak oktatásában több karral (TTK, GTK, GÉK) jelenleg is szoros az
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együttműködés. A karok közti „átoktatás” kölcsönös, rendszeres egyeztetés történik a tantárgyi
programokról, a VBK speciális igényeiről. Példa értékű együttműködéssel folyik többek között a
környezetmérnöki képzés, amelyben a VBK hozzájárulását meghaladó mértékben vesznek részt más
karok. Mindezen oktatási együttműködésekben az infrastruktúra (pl. laborok) hatékony kihasználása is
fontos szempont. A kar kutatási-fejlesztési tevékenységét biztosító speciális infrastruktúra összegyetemi
szintű szolgáltatásként kevésbé jöhet számításba.
A kari C-SWOT analízis
A C-SWOT analízisük kellően részletes és alapos, a felsorolt erősségeik a látogatáskor megerősítést
kaptak. A gyengeségeik közül kiemelendő a kar alapfunkcióira jelentősen ható, az életképessége és
fejlődése szempontjából is meghatározó oktatói korfa – ezen belül a vezető oktatók magas átlag életkora
(55 év) – és az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges források hiánya. Nem kétséges, hogy mindkét
esetben a külső tényezők is jelentős mértékben hozzájárultak a kedvezőtlen képhez. Emellett azonban a
generációváltás elősegíthető – a kar szemléletében jelenleg is meglévő magas színvonalú oktatói-kutatói
teljesítmény igényének megtartása mellett – a fiatal oktatóknak mielőbbi önálló feladatkörök
biztosításával, anyagi ösztönzéssel és a vezetésben történő bátrabb fiatalítással. Mindezek motiválhatják a
fiatal tehetséges oktatókat és hallgatókat a kar iránti elköteleződésben.
A karon folyó oktatás – kutatás – fejlesztés költséges infrastruktúrát igényel, amelynek nemcsak
beruházási, hanem a folyamatos eszközfejlesztési, működtetési költségei is magasak. A VBK erős ipari
kapcsolatrendszere bizonyos mértékig segíthet a fejlesztésben, emellett a kar vezetése K + F pályázatokban
lát lehetőséget az infrastruktúra nagy kihívást jelentő folyamatos korszerűsítéséhez. Összességében
megállapítható, hogy a felsőoktatás tipikus nehézségei, az abból adódódó – az oktatási és kutatási
tevékenységet egyaránt behatároló – korlátok a VBK életében is jelen vannak.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége, végzettek elhelyezkedése
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon 3 alapképzési szakon, 5 mesterképzési szakon folyik képzés, a
vegyészmérnöki szakot mindkét képzési szinten angol nyelven is oktatják. Emellett 19 szakirányú
továbbképzési szakot hirdetnek meg, közülük több szak tartalma és/vagy létjogosultsága vitatható. A karon
egy doktori iskolában folyik PhD képzés. A VBK a képzéseivel releváns szakterületen ma is őrzi a
kiemelkedően erős hazai oktatási pozícióját, amit alátámaszt az is, hogy a karra nemcsak a fővárosi
régióból, hanem – az intézmény hírnevének köszönhetően – az ország szinte minden területéről érkeznek
hallgatók. A vizsgált időszakban az első évfolyamra belépő hallgatók száma és a hallgatói összlétszámok
is folyamatosan nőttek, a vonatkozó adatok a 2009-es 506/1585 főről, 2013-ra 733/1988 főre emelkedtek.
Ezen belül folyamatosan jelentős volt a hallgatói érdeklődés a kar biomérnöki képzései iránt, ami egyrészt
a tartalmi korszerűséggel, másrészt a korszerű anyagtudományi tartalmú mesterképzések iránti már
meglévő és várhatóan növekvő ipari igénnyel magyarázható. A jelenleg még csak szerény létszámmal
működő angol nyelvű képzések felfuttatását brazil hallgatók felvételére vonatkozó egyezmény révén
kívánják bővíteni. Az alapképzésbe belépők száma alig változott (350 fő körül mozgott), viszont a
mesterképzésben folyamatosan növekedést mutatnak a belépő hallgatói adatok; 2009-ben 103 fő, 2013ban 269 fő volt első évfolyamon mesterképzésre beiratkozók száma. Az MSc képzéseikre nem kizárólag
a VBK BSc képzésein végzett hallgatók jelentkeznek (más hazai intézményekből érkezők száma
meghaladja az egyetemi átlagot). A hallgatók többsége államilag finanszírozott, a bekerülési pontszám
más intézményekhez viszonyítva általában jóval magasabb. A belépő hallgatók zöme legalább egy tárgyból
emelt szintű érettségivel, feltételezhetően az átlagosnál erősebb középiskolai felkészültséggel érkezik. A
vizsgált időszakban a passzív hallgatók száma a lényegében változatlan.
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A hallgatói eredményeket tekintve alapképzésben a 2009 és 2012 között kimenő51 hallgatókból záróvizsgát tett ~54% ~azaz ~46% vagy nem a mintatanterv szerinti képzési idő alatt fejezte be a tanulmányait,
vagy végleg lemorzsolódott. A mesterképzési szakokon a kimenő összes hallgatóból ~70% záróvizsgázott,
a fennmaradó ~30% többsége négy félévnél hosszabb idő alatt végzi a tanulmányait, a végleg lemorzsolódók aránya nem számottevő. A vizsgált időszakban záróvizsgát tett 916 hallgatóból az oklevelet szerzett
921 fő. (A különbség abból adódhat, hogy a ciklust megelőzően záróvizsgázott hallgatók közül néhányan
– vélhetően nyelvvizsga hiánya miatt – ebben a ciklusban kaptak oklevelet.) Az előző öt évben néhány
kivételtől eltekintve nem fordult elő, hogy a végzettek nyelvvizsga hiánya miatt nem vehették át a diplomájukat; a záróvizsgát tett 442 hallgatóból 439 hallgató szerzett oklevelet az abszolutórium évében.
A bio-, környezet- és vegyészmérnöki, valamint kémiai tudományokban működő Oláh György Doktori
Iskolában kiemelkedő színvonalú oktatási és kutatási tevékenység folyik. A vizsgált időszakban 105
hallgató szerzett PhD fokozatot a doktori képzésben. Megfontolandó a bio-irányultságú multidiszciplináris
jellegű területek fokozottabb megjelenítése a DI programjában. A karon nagy hagyománya van a TDK
tevékenységnek, amelynek sikerességét az évente nagyszámú (60-70 fő) hallgatói részvétel, és az
eredményes OTDK szereplések igazolják.
A magyar nyelvű hallgatók mindkét képzési szinten ERASMUS és Campus Hungary Alapítvány
programok keretében részt vehetnek külföldi képzésben (2013-ban 57 hallgató), különösen a külföldi
gyakorlati lehetőségek népszerűek. A VBK a külföldi részképzést a Kedvezményes Tanulmányi Rend
szerint eljárva –a lehetőségekhez képest elkerülendő az emiatti évvesztést – messzemenően támogatja.
A karon végzettek jelentős része a végzést követő néhány hónapban a szakterületük szempontjából
releváns munkát talál. A válaszadók közel fele 500 fő feletti létszámú cégnél van alkalmazásban. Az utóbbi
évek tapasztalata szerint a globális kereslet-kínálat egyensúlyban van. A VBK ipari partnereitől
rendszeresen pozitív visszajelzés érkezik a hallgatók felkészültségéről.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A kar kutatómunkájának eredményessége minden mérőskála szerint kiemelkedő; tudományos
teljesítménye, publikációinak száma és minősége nemzetközi összehasonlításban is színvonalas. Oktatói
2008 és 2012 között összesen 789 folyóiratcikket jelentettek meg, amelyek impakt faktora 1471. Az összes
közleményből 101 az MTMT adattárban is nyilvántartott tudományos publikáció. A VBK pályázati
eredményességét jelzi, hogy az utóbbi időszakban átlagosan évi 600 mFt pályázati támogatást nyert el.
Ezek közül kiemelendők a Támogatott Akadémiai Kutatócsoportokra kapható bevételei. A kutatási
lehetőségeit a BME Kutatóegyetemi Programban való részvétel is bővíti. Ennek keretében a kar
koordinálója a „Biotechnológia, egészség és környezetvédelem” területén folyó kutatásoknak és emellett a
„Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány”, a „Fenntartható energetika”, valamint a „Intelligens
környezetek és e-technológiák” területeken végzett kutatásokban is fontos szerepet vállal.
A VBK hazai és nemzetközi ipari partnerekkel való innovatív együttműködései imponálóak. Az ipari
partnerei és támogatói közül kiemelendők: a MOL, Richter, EGIS, Sanofi Aventis, General Electric,
Sumitomo, Hovione. Célszerű fejleszteni az együttműködést a kar szakterületén releváns hazai és
nemzetközi egyetemekkel is. A bemutatott jelentős eredmények mellett a karnak mind a kutatás mind az
oktatás terén folyamatos megújulásra van szüksége ahhoz, hogy a jövőben is betölthesse a munkaerő piac
által elvárt iránymutató tevékenységét és képességét, az ipart-formáló stratégiai szerepét.

2.3. Gazdálkodás
A VBK gazdálkodása a 2010 óta kiegyensúlyozott, az azóta esetenként bekövetkező kisebb-nagyobb
kilengések külső tényezőknek köszönhetők. A bevételkieséseket költségcsökkentéssel ellensúlyozták, ami
a személyi kiadásokat is érintette; a karnak sajnos fiatal munkatársaktól is meg kellett válnia. Bár a kar
2012-es bevételeit tekintve, a költségvetési támogatás a 2011-es támogatáshoz képest 27 mFt növekedést

A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
51
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mutat, azonban más bevételek (szakképzési hozzájárulás, a Közép-magyarországi régió EU-s
pályázatokból való kizárása) kiesése összesen 138 mFt forráscsökkenést jelentett. Ennek
következményeként 2013-ban jelentősen lassítani kényszerültek a laboratóriumok technológiai jellegű
felújítását. A kari gazdálkodás meghatározó alapja a folyamatos projekt- és ipari megbízási tevékenység.
Az ezekből adódó bevételek az egyemen belül az átlagot meghaladó mértékűek, a vizsgált időszakban
mintegy 3 mrd Ft-ot tettek ki.
A kar a költségvetési forrásból és az önköltséges graduális képzésből származó bevételét teljesítményarányosan (ebben oktatási és tudományos eredményesség dominál) osztja szét a tanszékek között. A
pályázati és egyéb bevételek felhasználása ésszerűen és hatékonyan történik. E források hazai szűkülése
azonban figyelmeztető és ösztönző kell, hogy legyen a bevételt növelő új stratégiák kidolgozására. A
kiutak között fontos mérlegelni a hazai iparfejlesztéshez történő (nem szolgáltatással!) aktív(abb)
hozzájárulást, és az EU-s pályázatokban való fokozott részvételt.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A VBK minőségbiztosítási stratégiája illeszkedik az intézményi TQM stratégiához, annak elmeit kivétel
nélkül egységesen beépítette saját minőségpolitikájába. A Kar tudatosan és módszeresen törekszik a TQM
elveivel összhangban álló küldetésnyilatkozatában, valamint a Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (ESG) dokumentumában foglaltak, továbbá a
kutatóegyetemi kartól elvárt teljesítmények magas szinten való teljesítésére. Örvendetes – az önértékelési
dokumentum és a helyszíni látogatás során szerzett tapasztalatok alapján is megállapítható –, hogy a kar a
TQM-en alapuló, de esetenként azon túlmutató minőségfejlesztési elvek (EFQM) mentén szervezi
tevékenységeit. A minőségbiztosítási követelményeket a Kari Minőségbiztosítási Stratégiában (20092013) rögzítették, azonban vannak olyan tevékenységek (tanszéki átvizsgálások „belső auditok”;
munkatársi elégedettségmérés; „speciális kari” OHV stb.), amelyekre kari szervezéssel kerül sor.
Intézményi szinten is követendő jó gyakorlatként említhető meg tanszékek évenkénti minőségügyi
szakmai szempontból történő felülvizsgálta (évenként egy tanszék, öt év alatt teljes körű az öt tanszék
átvizsgálása), az elsőéves hallgatók mentori rendszere, munkatársi elégedettségmérés stb.
A karon nincs önálló minőségirányítási szervezetet; a minőségmenedzsment funkciók felelőse a dékán, a
működésével kapcsolatos elemzések előkészítését a dékán-helyettesek és a kari bizottságok végzik
(Doktori Tanács, Tanszéki Értekezlet, Oktatási Bizottság stb.), a döntéseket a Kari Tanács hozza.
Összességében megállapítható, hogy a VBK jó irányban halad a TQM elvein alapuló
minőségmenedzsment rendszer tényleges megteremtésében, amelyhez azonban feltétlenül indokolt az
egyetemi szintű szakmai szervezeti háttér megteremtése, és annak kari motivációja.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
Az új képzési programokat ipari szakemberekkel együttműködve dolgozzák ki, a vizsgált időszakban a
VBK képzési kínálata két mesterszak (gyógszervegyész-mérnöki, műanyag- és száltechnológia) indításával
bővült. Ezen szakokkal kapcsolatos tapasztalatok elemzésére 2013-ban került sor. A gyógyszervegyészmérnöki mesterszak igazolja, hogy a tradicionális tartalmú képzések iránti csökkenő érdeklődés a
curriculum érdemi korszerűsítésével megállítható. Az oktatási programok átalakításában a hallgatói
véleményekre is nagymértékben támaszkodtak (pl. számos tantárgyi curriculum átdolgozása a
párhuzamosságok kiküszöbölésére, a kémiai számítások fejlesztése, példatár és jegyzetellátás javítása
stb.). A képzésekben szükséges korrekciókat a társkarokkal (TTK, GTK, GÉK) szoros szakmai
együttműködésben dolgozták ki. Az új tantervek, módosított képzési programok bevezetéséről – a Kari
Oktatási Bizottság, a Kari Tanács majd a Szenátus Oktatási Bizottságának véleményezése után – a BME
Szenátusa dönt. A tananyagfejlesztésben többek közözött célként jelölték meg, hogy emelt szintű
ismeretek bevezetésével „elitképzést” biztosítson a tehetséges hallgatóknak. Ehhez a mai világ igényeihez
való alkalmazkodás elsődlegességét szem előtt tartva (a csábító „nagy hagyományokra” való, sokszor
visszatartó hivatkozás helyett), a területek súlyának változását figyelembe véve kívánták korszerűsíteni a
tantárgyi programokat. Jó példa erre az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
tevékenysége, amely a kapcsolatrendszere révén az ipari igényekre is tekintettel alakította ki a piacképes
szakemberek képzésére alkalmas oktatási programját, miközben maga is aktívan részt vesz a hazai erősödő
élelmiszeripar irányainak alakításában.
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3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatók értékelése előzetesen közzétett és egységesen alkalmazott kritériumok és szabályok alapján
történik, amelyek a hallgatók számára teljes egészében hozzáférhetők. A követelményeket az egyetemi
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza, amelyeket a VBK sajátosságainak megfelelő kari
szabályzatok egészítenek ki. A képzési programok a tantárgyi követelményekről (számonkérés módja,
vizsgaidőpontok stb.) részletes információt adnak, a számonkérési formák meghatározásában a tárgyak
speciális szempontjait is figyelembe veszik.
A követelmények betartását a kar a Hallgatói Képviselettel együtt ellenőrzi. A hallgatói teljesítményt
negatívan befolyásoló szempontok azonosítása és elemzése a tanszékvezetők és tanszékek feladata. A
hallgatói teljesítmények adatait a Neptun rendszerben rögzítik, félévenként értékelik.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A VBK-án a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók száma jelenleg 97 fő, 72 %-uk (70 fő)
minősített, ami országos viszonylatban magasnak számít. Közülük a minőségi mutatókat tekintve 3 fő
akadémikus és 13 fő az MTA doktora, azaz a minősítések 77%-a CSc/PhD fokozat. Az oktatók munkakör
szerinti megoszlása: 17 egyetemi tanár, 25 egyetemi docens 17 adjunktus, 16 tanársegéd és 14 fő kutató.
Mellettük 109 főt (közülük 3 fő minősített) részmunkaidőben, egyéb munkakörben alkalmaznak. További
60 fő az egyéb, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma.
A C-SWOT analízisben már említésre került a vezetők utánpótlására alkalmas 40-55 éves korosztály
nagyon alacsony létszáma (17 fő) és ugyanennyi a 60 év feletti korosztály létszáma is. Ugyanakkor az
emberi erőforrás megújuláshoz szükséges fiatal generáció megtartásának pénzügyi feltételei szűkösek. A
karnak a versenyszférával össze nem vethető kereseti viszonyai miatt nehéz a legkiválóbbakat megtartani
– jóllehet a kar igyekszik ezt a hátrányt vonzó szakmai feltételekkel ellensúlyozni.
A kar minőségtudatosságát jelzi, hogy a kutatómunka értékelésének igényessége messze meghaladja a
hazai egyetemi szférában szokásosat, és ennek megfelelően az oktatók publikációs teljesítménye is
kiemelkedő. A publikációknak az MTMT adatbázisba való feltöltése még nem történt meg, de a
publikációs listák elérhetők az egyetemi adatbázisban.
Az oktatás minősége elsősorban a központi, egyetemi szintű szervezés keretében zajló OHV felmérések
eredményein keresztül kerül kiértékelésre, azonban a VBK hallgatóinak lehetőségük van „speciális” –
papír alapú kérdőívezés keretében – véleménynyilvánításra is. Az OHV felmérés eredményét figyelembe
veszik az oktatói előléptetéseknél, minősítéseknél és az évente kiosztott legjobb előadónak járó díj
odaítélésében. A BME 100 legjobb oktatóját tartalmazó listára felkerülő kari oktatót a dékán 100 eFt dologi
támogatással jutalmaz. A munkatársak minőségi munkavégzésére irányuló ösztönző rendszer az eddigi
tapasztalatok alapján eredményesnek ítélhető, a jövőben is támogatandó. A karon van egy, a tanszékek
szervezésével folyó minősítési rendszer is, aminek az eredményét a tanszékvezetők elemzik az oktatókkal.
Ezen túlmenően a kar vezetése évente értékeli a tanszékek tevékenységét oktatási, kutatási és
bevételszerzési szempontokból egyaránt.
2013-ban – az oktatói - és nem oktatói dolgozói körben egyaránt – a munkatársi elégedettségre vonatkozó
átfogó felmérést végeztek, amelyben a dolgozók 58 %-a vett részt. A kérdések megegyeztek a legutóbbi
(öt évvel ezelőtti) felmérés kérdéseivel, a válaszok alapján az oktatói elégedettség minden vonatkozásban
javult. A kiértékelés alapján a vezetésre vonatkozó válaszok az átlagnál jobbak (4,27), az anyagi elismerés
vonatkozásában a legalacsonyabb (2,96) az elégedettség. Jó gyakorlatként kell megemlíteni, hogy fiatal
oktatókat a tapasztaltabb munkatársak a hatékony oktatási módszerek átadásával segítik.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A VBK az első évfolyamon mentorrendszerrel segíti a hallgatók beilleszkedését, a közösségek
megszerveződését, és ezzel a belépő hallgatóknak az egyetemen való megmaradását. Emellett a
lemorzsolódás csökkentéséhez az alapképzésben eredményes felzárkóztatási stratégiát dolgoztak ki a
gyengébb középiskolai matematikai, kémia, fizikai felkészültséggel érkezők számára (3x2, szabadon
választható tárgy). A nyelvtanulást is fejlesztő angol nyelvű programjaiknak köszönhetően a hallgatók
egyre nagyobb arányban kapnak diplomát az abszolutóriumévében. A kar kimagasló teljesítményt nyújt a
tehetséggondozásban; a VBK diákszervezeteként működő Szent-Györgyi Szakkollégium segíti a
TDK/OTDK munkában való hallgatói részvételt, a tehetséges hallgatók tudományos munkába való
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bevonását, és a doktori képzésre való felkészülését. Jelenleg a szakkollégiumnak 68 tagja van, amelyből
50 fő hallgató. Ezen kívül 14 öntevékeny hallgatói kör (közel 250 hallgató részvételével) működik a karon,
melyek keretében számos szakmai és szabadidős tevékenységet rendeznek. A kar oktatási infrastruktúrája
az utóbbi néhány évben jelentősen javult, ami részben a tanszéki struktúra – költözést is magában foglaló
átszervezésének, felújításának, hatékonyabb terület-kihasználásának köszönhető. Bár a kar tanszékei
három épületben helyezkednek el, de az épületek közötti viszonylag kis távolság nem nehezíti az
együttműködésüket. Az oktatási helyiségek számítástechnikai ellátottsága többnyire korszerű, a
laboratóriumok felszereltsége megfelelő, fejlesztésük rendszeres, fokozott figyelmet kap, összhangban a
kiemelten fontos képzésbeli szerepükkel. A VBK különösen sokféle speciális, nem ritkán meglehetősen
költséges elektronikus adatbázist igényel mind az oktatáshoz, mind kutató- és fejlesztő tevékenységéhez.
Ezek zöme rendelkezésre áll, ugyanakkor a paletta teljessé tétele aligha oldható meg kizáróan kari
forrásból. A kollégiumi ellátás, a szociális-jóléti juttatások, a sportolási, rekreációs és egészségmegőrzőegészségfejlesztő lehetőségek biztosításához az egyetem nyújtotta lehetőségek állnak rendelkezésre. A kar
hallgatói elsősorban a Martos Flóra Kollégium kapnak elhelyezést, de a többi kollégiumban is vannak
férőhelyek a VBK hallgatók számára. A 2013-as statisztika alapján a kollégiumba jelentkező hallgatók
mintegy 90%-a nyert felvételt.

3.6. A kar belső információs rendszere
A kari kommunikáció hatékonyan, elektronikus formában történik. A kari és tanszéki honlapokon a
szabályzatok, a tantárgyak és képzési programok anyagai elérhetők. A hallgatói tevékenységet és
előmenetel követhetőségét jól szolgálja a Neptun rendszer. A hallgatók számára a problémáik kezeléséhez
rendelkezésre áll az egyetemi Támpont Iroda. A dékán-helyettesek szakterületi tájékoztató és
kapcsolattartó levelező rendszert működtetnek. Ezen túlmenően a kari munkatársak tájékoztatásának része
a legszélesebb dolgozói kört bevonó Kari Fórum, melyen a dékán valamennyi kari munkatársat tájékoztat
a VBK tevékenységérő, illetve a dékán visszacsatolást kap a munkatársaktól a vezetés munkájáról,
véleményeket, javaslatokat a kari stratégiához.

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A VBK tartalmas és esztétikus honlapján diákok, tanárok, ipari érdeklődők, potenciális partnerek,
hétköznapi érdeklődők egyaránt átfogó ismereteket szerezhetnek a karról. A kari honlap tájékoztatást nyújt
a kar jelentősebb aktuális eseményeiről, jól illeszkedik az egyetemi honlapokhoz. Egyéb kari tájékoztatási
eszközök közül kiemelendők a felvétellel kapcsolatos kiadványok és a Nyílt nap, valamint az
elhelyezkedést is nagymértékben segítő, évente megrendezett állásbörze.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslatok
1. Rendszeres felülvizsgálatot igényel a mesterképzések tartalmának irányultsága különösen azon
szakok esetében, amelyek iránt csökkenő érdeklődés tapasztalható (pl. gyógyszervegyészmérnök) akár az ipar igényeinek mérséklődése, akár az ipari hangsúlyok eltolódása miatt. A kar
képzéseinek szakterületén általában elmondható, hogy erősödik a piac határozottabb bioirányultságra vonatkozó igénye. Az ipari képviselőkkel folytatatott párbeszéd mellett a
felsőoktatásban is vizionálni kell(ene) – nemzetközi tapasztalatokra is alapozva – az egyes
területek és/vagy új területek kibontakozásának, térhódításának esélyeit.
2. Egy egészségesebb oktatói korfa megteremtéséhez több lehetőséget magába foglaló stratégiát
kell kidolgozni, ilyenek lehetnek:
- A fiatal oktatókra koncentráló anyagi és erkölcsi elismerést jelentő ösztönző-rendszer.
A PhD fokozatot megszerzőknek posztdoktori ösztöndíj biztosítása.
- Olyan nemzetközi egyetemi/akadémiai kapcsolatok erősítése, melyek fogadóhelyek
lehetnek a tehetséges fiatalok számára a korszerű szemléletű, szakma-specifikus
oktatási-kultúra megszerzéséhez, majd a hazatérésük után – lehetőséget kapva az
egyetemi karrierlétrán való gyors emelkedésükre – biztosíthatják a szükséges utánpótlást
az oktatásban-kutatásban (ez a stratégia fontos kiegészítője lehet a Lendület
programnak).
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3. A költségigényes eszközfejlesztéshez és működtetéshez szükséges források biztosítása a
pályázati tevékenység megerősítésével lehetséges. A multidiszciplináris pályázatok elnyeréséhez
érdemes kapcsolatot kiépíteni a kar tudományterületei szempontjából komplementer
intézményekkel. Megfontolandó a geográfiailag közeli, hasonló profilú intézményekkel a napi
szintű, míg a ritkább gyakorisággal igényelt speciális feladatokra a nemzetközi együttműködés
kialakítása – minderre célszerű önálló kari stratégiát is kidolgozni.
4. Bár részleteiben már jelenleg is valamennyi minőségi paramétert értékelnek és fejlesztenek,
azonban kifejezetten javasolt ezen „önkéntes” minőségfejlesztési tevékenységek tudatos
továbbvitele és bővítése. Továbbá – a TQM elveinek alkalmazásán túl – szükséges a paraméterek
egységes követelmények mentén történő rendszerbe foglalása, ezáltal megteremtve egy olyan
minőségirányítási rendszert, amelyhez különféle, nemzetközi szinten is ismert módszerek (ISO,
EFQM stb.) használhatók.
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VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minősítés
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki
és Informatikai Kar

A
A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való folyamatos
megfelelése esetén –
2019. 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 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Karát a MAB egyetemi karként akkreditálja52. A jogszabályoknak és az akkreditációs elvárásoknak
való megfelelés tekintetében a MAB a következőket állapította meg:
o Egy vagy több képzési területen53 (ténylegesen 2), tudományterületen54 (ténylegesen 1) több, a
képzési programban rögzített szakmailag összetartozó képzés55, oktatási és tudományos kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység feladatait látja el.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatóikutatói testülettel: a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak létszáma eléri a 40 főt, összesen
304 fő.
o A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók legalább felének van tudományos fokozata
(304 főből 163 fő: 53,6%), s a tudományos fokozattal rendelkező oktatók rendszeres kutató
tevékenységet folytatnak.
o Az egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó teljes
idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók száma nem haladja meg a 35 főt: összesen 32,2 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.

Nftv. 115.§ (4) Az e törvénynek megfelelő fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a felsőoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig
kell kialakítani.
53
A vonatkozó képzési területek felsorolása: informatika, műszaki
54
A vonatkozó tudományterület felsorolása: műszaki tudományok
55
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
52
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II. Minőségértékelés
II.1. A kar általános helyzetképe
Honnan – hova tart a kar
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara (továbbiakban VIK) az egyetem legnagyobb kari egysége,
65 évvel ezelőtt alapították és története során a technológia fejlődését követve megfelelő ritmusban változott, szerkezetében, tartalmában folyamatosan korszerűsödött. Most is tapasztalható az a kari vezetői szándék, hogy az értékes hagyományok megőrzése mellett, a gyorsan változó technológiai világ kihívásainak
is meg kíván felelni. Egy felsőoktatási szervezeti egység jövőt illető törekvéseit, programját nem lehet a
„környezeti” feltételek figyelembe vétele nélkül reálisan megítélni. Körültekintést igényel a kar saját szándékát és a lehetőségeit meghatározó külső tényezők szétválasztása. A megfigyelő – a korlátozott lehetőségeivel – az alábbi észrevételeket teheti:
A magyar felsőoktatás nehéznek tekinthető viszonyai között a VIK helyzete egyik oldalról a magas
jelentkezési pontszámok és a piaci igények miatt kivételesen jónak tekinthető, ugyanakkor a különböző
nehezítő tényezők (részleteiben lásd később) miatt komoly küzdelmet folytat a minél jobb eredmények
és egy ígéretesebb jövőkép elérése érdekében. Más szóval: a VIK potenciális értéke nemzetközi szinten
is jelentős, de ennek kihasználáshoz több peremfeltétel, külső szabályzó mielőbbi megváltoztatása
szükséges.
Azt szokták mondani, hogy minden intézmény az adott feltételek mellett hozza ki magából a legjobb
eredményt a jelenben és a jövőben. Ez az elvárás a VIK esetében többnyire teljesül. Azonban ebben az
esetben nem lehet elhallgatni, hogy külső feltételek indokolt és sürgős megváltoztatásával ugyanez az
intézmény lényegesen nagyobb teljesítményre, társadalmilag, gazdaságilag jelentősebb értéktermelésre
lehetne képes.
A 2009. évi akkreditáció általános, egyetemi szintű és kar-specifikus javaslatait a VIK komolyan vette és
ahol a javaslat végrehajtása nem okozhatott működési zavart, illetőleg csak belső feltételek, tényezők függvénye volt, ott jelentős korrekciós lépéseket tettek. Az akkreditációs eljárást követően a minőségfejlesztés
jegyében számos – az alábbiakban felsorolt – olyan intézkedést hajtottak végre, amelyek kari „Jó gyakorlat”-nak tekinthetők:
- tankör- és felzárkóztató képzés szervezése (oktatás minősége);
- jelenlét ellenőrző (kártya) rendszer bevezetése (oktatás minősége);
- alapozó tárgyak kari átvilágítása és fejlesztése (oktatás minősége);
- szülői fórumok rendszere (oktatás minősége);
- oktató-kutató munka széleskörű és rendszeres értékelése (hallgatókon túl a külső partnerek bevonásával);
- tanszéki „audit” rendszer (oktatás-kutatás-HR minősége);
- kari pályázati adminisztrációs támogató rendszer (kutatás minősége);
- technológia transzfer támogató rendszer (kutatás minősége);
- habilitációs és doktori szabályzat korszerűsítés (kutatás minősége);
- docensi előléptetés rendszere (HR fejlesztés);
- habilitációs program (HR fejlesztés).
Az előző akkreditációs jelentés a minőségjavítás érdekében a hallgató/oktató arány jelentős javítását szorgalmazta, ami a jelenlegi, fejkvóta alapú finanszírozási rendszerben ellentmondásos és a minőségjavítás
ezzel az eszközzel lényegében teljesíthetetlen. Ugyanakkor a kar számos intézkedéseivel igyekezett a minőségjavítási igényeknek megfelelni: társkarok, ipari partnerek bevonása az oktatásba, szakok és szakirányok számának korlátozása stb.
A TDK tevékenység (ami a többciklusú rendszer bevezetését követően jelentősen csökkent), valamint a
mester- és a PhD képzés színvonalának emelésére tett javaslat teljes értékű megvalósításához a bolognai
rendszer korrekciójára lett volna szükség. Ez az oktatáspolitika szintjén eddig elmaradt. Hasonlóan, több
javaslat nem az egyetemnek, hanem a kormányzatnak címzett volt már 2009-ben is, de ezek zöme a mai
napig sem teljesült (pl. doktorandusz hallgatók munkavállalási szabályai, oktatói jövedelmek, finanszírozási rendszer stb.).
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a hazai gazdaság és a magyar mérnöki társadalom szempontjából az ország egyik legfontosabb egyetemi karaként (nem egyedüli a BME esetében) olykor béklyóba kötve, de újra a nemzetközi színvonal felé tart. Néhány évtizeddel ezelőtt ez természetes jelenség
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volt, de a bolognai rendszer, a kétszintű érettségi és – kisebb mértékben – a kontraproduktív finanszírozási
rendszer miatt az oktatás minősége visszaesett. Mindennek nem mond ellent, hogy a felhasználói oldal
megítélése szerint jelenleg a hét féléves alapképzések nemzetközileg is magas színvonalúak, és minden
komoly káros következményükkel együtt is igen sikeresek. A kar jelene, eredményessége és jövője részben
a saját vezetésének és részben az oktatáspolitika döntéseinek a függvénye. Fontos lenne, hogy a két szereplő egymással összhangban optimális megoldást találjon ennek a mérnöki ágazatnak az ismételt nemzetközi szintre emeléséhez, és ehhez hozzák meg a megfelelő és szükséges intézkedéseket.
A kar dokumentumai, szervezete, vezetése, kari stratégia
A BME intézményi rendszeréből is adódóan a VIK működésének szabályozottsága, annak dokumentáltsága példaértékű, erős korrelációban van az egyetem teljes működési rendszerének sajátosságaival. Az
egyetemen kialakított teljes kari autonómia kettős arcú: egyértelmű a vezetői jogkör és felelősség, ugyanakkor korlátozott és szigorúan szabályozott a mozgástér.
A Küldetésnyilatkozat szerint a kar legfontosabb célkitűzései az európai szinten versenyképes elitképzés
és a kiemelkedő kutatási centrummá válás megvalósítása. Mind az önértékelésből, mind a helyszíni beszélgetésekből a minőségre törekvés elve mellett a stabilitás igénye volt leginkább kiolvasható, ami a sok
bizonytalansági tényező miatt érthető is. Ugyanakkor már középtávon is olyan határozott, számszerű célokat is tartalmazó, a gyorsan változó technológiai ágazatnak megfelelő, dinamikus stratégiára lenne szükség, amely az oktatáspolitikához is inkább követelményként, mint alkalmazkodásként viszonyul.
A kar irányítását 8 éve a Kari Tanács végzi, a működtetés kérdéseit pedig a tanszéki értekezleteken döntik
el. Felelős irányítója a dékán, akinek munkáját három helyettese segíti. A Kari Tanács munkáját három
bizottság támogatja: Tudományos -, Gazdasági - és Minőségbiztosítási Bizottság. Ez az irányítási struktúra
a kar vezetése szerint bevált, így ezen nem terveznek változtatást. Az irányítás minden területre; az oktatásra, a K+F+I tevékenységre, az ipari kapcsolatokra, a beruházásokra egyaránt kiterjed.
A kar jelenlegi struktúrája 12 évvel ezelőtt jött létre, azóta voltak belső változások, de a jelenlegi irányítási
gyakorlat már nyolc éve változatlan, kipróbált. Az operatív munka tíz tanszéken (Automatizálási és Alkalmazott Informatikai, Elektronikai Technológia, Elektronikus Eszközök -, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások -, Irányítástechnika és Informatika -, Méréstechnika és Információs Rendszerek -, Számítástudományi és Információelméleti -, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan -, Távközlési és Médiainformatikai
-, Villamos Energetika Tanszék) folyik. A kutatási tevékenység koordinálásához létrehozták az Egyesült
Innovációs és Tudásközpontot (EIT) amelynek keretében 13, különféle specifikus szakterületet képviselő
tudásközpont működik.
Az oktatás és a kutatás, valamint a fejlesztés irányítása rendben, hatékonyan folyik, mindamellett komoly
kihívást jelent a fókuszált szakirányok, a gyors technológiai fejlődés megfelelő szintű követése. Az általános alaptantárgyakat horizontális rendszerben „átoktatással” más karok biztosítják, ez a helyzet részben a
speciális tantárgyak esetében is. A VIK átoktatás keretében négy karon oktat, az egészségügyi mérnök
mesterszakot a Semmelweis Egyetemmel közös képzésben indítják, az orvosi szakterület tárgyait a SE
oktatja. A „horizontális” oktatás szükségessége egyértelmű, de a rövid látogatás alapján nehéz megítélni
ennek optimalizáltságát. A működtetés mátrix rendszere korszerű, de nem látható a minőség és a teljesítmény növelés motiválásának módszere.
A vezetés és a HÖK viszonya példás, ez – a felsőoktatásban ritkán tapasztalható konstruktív kapcsolat bizonyítottan segíti az oktatást. Nem véletlen, hogy a Kari Tanácsban a csökkentett törvényi előírás ellenére 33 %-os a hallgatói képviselet aránya. Az egyetemen a VIK kezdeményezésére hozták létre a Kari
Tanácsok által akkreditált hallgatói szervezeteket, amelyek a szokásos hallgatói képviseletnél magasabb
rendű belső kapcsolati rendszert eredményeznek.
Jelentős a kar külső kapcsolati hálózata; közös képzéseket indítanak öt ország egyetemeivel, Erasmus
programokat szerveznek több európai egyetemmel (tradicionálisan jó kapcsolatuk a Karlsruhei Egyetemmel), csereprogramokat két amerikai egyetemmel és meg kell említeni a Smart System Integration nemzetközi mesterprogramot.
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A kari C-SWOT analízis
A címszavakból álló analízis reális és őszinte, néhány kitétele azonban nincs teljesen összhangban az önértékelés kapcsolódó részeivel, esetenként pedig alaposabban részletezett megállapításokra lenne szükség.
Néhány példa:
- A gyengeségek között szerepel az a megállapítás, hogy „Egyes tanszékek kompetenciái között
átfedések alakultak ki, amelyek (…) érdekütközéseket is előidéznek.” Ennek a problémának az
egyik megoldása lehet a tanszéki struktúra felülvizsgálata, modernizálása. Viszont az önértékelésből úgy tűnik, hogy a jelenlegi tanszéki szerkezeten nem kívánnak változtatni.
- Szintén a gyengeségek között sorolják fel, hogy „Az oktatás jelenlegi finanszírozása nem a minőségi oktatásra ösztönöz”. Ezt a fajsúlyos megállapítást fontos lett volna az önértékelésben részletesen, érvekkel alátámasztva kifejteni.
- Lehetőségként említik, hogy „Az egyetem új irányítási rendszere segítse, erősítse a stabilitást…”
Nem világos, hogy az önértékelés szerint a több karon is jól működő jelenlegi irányítási rendszer
miért csak lehetőség, vagy egy újabb irányítási rendszerről van szó?

Az analízisből származtatott feladatok a különböző területek intézkedéseiben megtalálhatók.

II.2. A kar kulcsfontosságú eredményei
2.1. Oktatás
A kar képzési szerkezete, a képzések eredményessége
A VIK konzervatív szakpolitikát folytat. A kar szakjainak számához képest szokatlanul kevés alapszakot
indított. A karon, két képzési területen (informatikai, műszaki) folytat oktatási tevékenységet; a képzési és
kimeneti követelményekben a területekhez sorolt alapképzési szakok közül az elmúlt öt évben csak két
szakon (mérnök informatikus, villamosmérnöki) indított képzést, ezzel bizonyos mértékig sikerült tartani
a bemenő hallgatók minőségi színvonalát. Mindkét szakon angol nyelvű képzés is folyik. Emellett további
lépéseket is tesznek a bekerülő hallgatói kör tudásszintjének növelése érdekében (pl. rendszeres középiskolai látogató programok; egyetemi nyílt nap és nyílt laborok programja; középiskolák és oktatóik részére
kiírt pályázatok, tájékoztató anyagok készítése stb.). A karon négy mesterképzési szakot (mérnök informatikus, villamosmérnöki, egészségügyi mérnöki, gazdaságinformatikus) indítanak – az első kettőt angol
nyelvű képzésben is, és egy szakirányú továbbképzést (kutató-fejlesztő) hirdetnek meg.
A hallgatói létszámok a vizsgált időszakban – némi ingadozással – kismértékű növekedést mutatnak: az
első évfolyamra belépő hallgatók száma a 2009-es 1149 főről 2013-ra 1373 főre nőtt; a hallgatói összlétszám 2009-ben 5549 fő, 2013-ban 5685 fő volt. Ezen belül az első évfolyamosok létszáma az alapképzési
szakokon minimálisan csökkent (~4%-al); a mesterképzésben viszont (időbeli eltolódás mellett) ~45 %-os
növekedést mutat. Az informatikai szakokon országos viszonylatban évek óta a karon a legmagasabb a
felvételi ponthatár (átlagosan 370 pont). A graduális képzésben kizárólag teljes idejű (nappali) képzésben
oktatnak, a hallgatók közel 100%-ka állami ösztöndíjban részesül.
A hallgatói eredményeket tekintve alapképzésben a 2009 és 2012 között kimenő56 hallgatókból záróvizsgát tett ~45%, azaz ~55% vagy nem a mintatanterv szerinti idő alatt fejezi be a tanulmányait, vagy
végleg lemorzsolódik. A vizsgált időszakban záróvizsgát tett 2319 hallgató, az oklevelet szerzett hallgatók száma 2300 fő. Mesterképzésben a kimenő hallgatókból ~38% záróvizsgázott; ~62%. vagy nem a
hivatalos tanrend szerint végzi a tanulmányait, vagy végleg lemorzsolódott A záróvizsgát tett 856 hallgatóból 851 hallgató szerzett oklevelet.
A kar két doktori iskolájába (Informatikai Tudományok DI, Villamosmérnöki Tudományok DI) 2009 és
2012 között összesen 185 hallgatót vettek fel, ebben az időszakban 123 fő (közülük 117 fő a korábbi akkreditációs időszakban nyert felvételt) szerzett PhD fokozatot. A doktoranduszok átlagosan 5,9 év alatt jutnak el a fokozatszerzésig, ami hosszú időnek számít.

A vizsgált időszakban a kimenő hallgatók becsült száma a ciklus egyes éveiben számított kimenő hallgatók
számának összege (az évenkénti átfedések miatt a kimenő létszámok összege becsült értéknek tekinthető). A ciklus
egy adott évében a képzést záróvizsgával befejező, vagy a tanulmányait ideiglenesen megszakító illetőleg a képzést záróvizsga nélkül elhagyó (lemorzsolódó) hallgatók száma a tárgyévre, és az azt megelőző évre az önértékelésben megadott 2. sz. táblázat adataiból kiszámítható.
56
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A magas színvonalú, korszerű oktatást a tehetséges hallgatókkal való foglalkozással egészítik ki, amelynek
eszközei: TDK népszerűsítése, ötletversenyek, Demola nemzetközi hálózatban részvétel, K+F+I részvétel,
felkészítés mesterképzésre, támogatás féléves külföldi áthallgatáshoz stb. Ezek sikeressége a hallgatók eredményeiben is megmutatkozik; a 2013-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián (amelyre csak a
kari első helyezetteket delegálják) a 36 nevezett dolgozatból 34 munka ért el helyezést. Két oktatójuk Pro
Scientia -, három oktató pedig Mestertanár Aranyérmet vehetett át.
Intézményesített elitképzés és tehetséggondozás a karon nincs, de a folyamatban lévő tantervreform keretében tervezik ennek ésszerű bevezetését. A különféle K+F programokban való hallgatói részvétel érdekalapú extra foglalkozást jelent, amelynek keretében a tehetséges hallgatóknak lehetőségük van képességeiket megmutatni és kipróbálni. Egy részüket az oktatók hosszabb távra is meg tudják nyerni a kar számára.
Ugyanakkor sajnálatosan még ezzel együtt sem akadályozható meg, hogy a felvételkor még jól felkészült
fiatalok közül sokan a képzés alatt lesüllyedjenek az átlag színvonalára, és ezzel kikerüljenek a kiváló,
ígéretes jövő előtt álló hallgatói körből. Ez a veszély a bolognai rendszer Magyarországon bevezetett módjának egyik legnagyobb kártétele.
Összességében megállapítható, hogy a karon alacsony azon hallgatók aránya, akik a mintatanterv szerint
haladva folytatják tanulmányaikat. A lemorzsolódások csökkentése érdekében többek között bevezették az
előadások látogatásának kártya rendszerrel történő ellenőrzését, valamint a lemorzsolódás folyamatos monitorozását. Nyelvvizsga hiánya miatt csak néhány hallgató nem veheti át az oklevelét az abszolutórium
évében.
Végzettek elhelyezkedése
Jelenleg a VIK az ország azon kevés képzőhelyeinek egyike, amely a műszaki ágazat számára olykor interdiszciplinárisan is alkalmazható tudást ad, ezért végzőseiért versengenek a munkaerőpiacon, diplomásainak nincsenek elhelyezkedési gondjaik. Bár egy ilyen helyzet általában elkényelmesíti az intézmények
vezetését, de szerencsére a karon ez nem következett be. Tisztában vannak azzal, hogy a Villamosmérnöki
és Informatikai Karon szerzett, valóban értékes és keresett – többségükben alapszakos diplomáik mellett a
kialakult helyzet részben külső körülményeknek köszönhető. Magyarországon a közelmúlt gazdasági válsága után élénkülő gazdasági folyamatokkal lehet számolni, különösen érvényes ez néhány területre, ezek
között az ICT ágazatra is. A cégek jelenleg tömegesen alkalmazzák a jól képzett alapképzési diplomával
rendelkezőket, azonban hosszabb távon nem garantált az ilyen mértékű szakemberigény. Ennek kapcsán
meg kell említeni, hogy sajnálatosan a törvény engedi a nappali tagozatos hallgatók teljes munkaidős foglalkoztatását, ami akár az oklevél megszerzését is hátráltatja. Ráadásul ez a tendencia jelentős mértékben
csökkenti a mesterszakra jelentkezők számát, illetőleg olyan mesterszakos hallgatók esetében is gyakran
elmarad az mesterfokozat megszerzése, akik tehetségük szerint akár doktori képzésben folytathatnák tanulmányaikat. A karnak kevés a lehetősége van ennek a káros folyamatnak a megállítására, mindazonáltal
a vezetés jelenleg is intenzíven foglalkozik a kialakult „károk” enyhítésével, ehhez már eddig is számos
kezdeményezéssel élt. Ezt bizonyítja a vállalatvezetőkkel folytatott konzultáció is.
A hallgatói elégedettség szintje országos összehasonlításban is igen jó, a különböző felmérésekben, statisztikákban, a diplomás pályakövetés (DPR) során az országos átlag felett adnak a hallgatók pozitív viszszajelzéseket a kar képzéseinek elismertségéről.

2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó tevékenység
A vezetés fontosnak tartja az oktatás és a kutatás szimbiózisát, ennek megfelelően a kar kutatás-fejlesztési
tevékenysége a tanszékeken és a tudásközpontokban egyaránt jelen van. A tanszékek a profiljuknak megfelelő tudományos kutató és fejlesztő munkát végeznek. A nagyobb volumenű, interdiszciplinaritást is
igénylő projektekhez a 13 tudásközpont biztosítja a sikeres kivitelezéshez szükséges szakmai hátteret.
A karon működő Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer Iroda – sok más szolgáltatás mellett – tőkebefektetések szervezésével is segíti a szellemi termékek hasznosítását. Inkubált spin-off vállalkozásai sikeresek, tevékenységével díjak sorozatát nyerte és nyeri el.
Fontos új elem a K+F tevékenységben a kar részvétele az ELTE-vel közösen működtetett ICT Labs KIC
Budapest Node-ban. Ez a tapasztalat lehetőséget teremthet a H2020-ban növekvő szerepű, újonnan induló
KIC-ekben való részvételre. A VIK megkezdte a nemzetközi kutatóintézeti hálózatokkal való intézményes
együttműködést; 2013 őszén szándéknyilatkozatot írt alá két németországi Fraunhofer Intézettel un. Project Centerek létrehozására a karon. A korábbi sikeres tapasztalatok alapján az Ericsson céggel közösen
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üzemeltetett Highspeed Network Lab keretében stratégiai együttműködés kialakítását kezdeményezték
egyéb multinacionális cégekkel. Ennek fontos eleme egy „ipari” PhD program indítása is.
Az önértékelés mellékletében felsorolt nagyszámú nemzetközi K+F+I együttműködési partnerei között 52
európai, 3 észak-amerikai, 2 ázsiai és 3 ausztrál egyetem szerepel. A tudományos eredmények mellett
2013-ban a pályázatokból közel 3 mrd Ft bevétel várható, ami a BME teljes, ilyen jellegű bevételeinek
~30%-át teszi ki. A kar konzervatív üzleti terv mellett is a következő évre gyakorlatilag szinten maradó
K+F teljesítménnyel számol, de reálisabb a 20% körüli növekedést jelző prognózis.
A kari publikációs tevékenység országos összehasonlításban is kiemelkedő. Az utolsó öt évben a VIK
oktatói/kutatói által közölt magyar és idegen nyelvű publikációk száma (konferencia-kiadványok nélkül)
összesen 4392, ezekből 3263 lektorált folyóiratcikk.

2.3. Gazdálkodás
A VIK az egyetem által minden karra kötelezően előírt, szigorú költségvetési gazdálkodást folytat. A működést és a működtetést alapvetően meghatározza az a +/- 5 %-os, egyetemi szinten meghatározott korlát,
ami az éves gazdálkodásban nem enged ettől nagyobb eltérést. Működési költségeit és beruházásait három,
különböző forrásból fedezi: oktatási kvóta, pályázatok és ipari kapcsolatok. A központi elvektől a karon
belüli a nagy létszámú alapképzés miatt tér el valamelyest a forráselosztás algoritmusa, de ez is csak az
oktatási költségekre vonatkozik.
A kar nem érzékeny a központi költségvetés változásaira, mivel az összes bevételeinek legfeljebb a harmadát jelenti. Az elmúlt években a szakképzési támogatás megszűnése mellett az innovációs kutatási bevételei is csökkentek, ezek hatására az teljes saját bevételében is jelentős csökkenés következett be. Míg
2008-ban 4,6 mrd Ft volt a saját bevétel és 1,7 mrd Ft az állami támogatás (összesen 6,3 mrd Ft), addig
2013-ban a saját bevétel 2,9 mrd Ft, az állami támogatás 1,4 mrd Ft (összesen 4,3 mrd Ft), azaz 33 %-os
volt a teljes forráscsökkenés! Mindezek ellenére a kar stabilan működik.
A kieső forrásokat a vállalkozási bevételek, valamint a hazai és uniós pályázatok növelése révén szándékoznak pótolni. Megjegyzendő, hogy a külső forrásszerzés fontosságán túl figyelembe kellene venni, hogy
ennek a folyamatnak van-e hatása az oktatás minőségére. A látogatás során olyan vezetői vélemény is
elhangzott, hogy az ipari bevételek közel fele mögött olyan partnerek és programok állnak, amelyek az
oktatás minőségének javítását még áttételesen sem támogatják, vagy segítik.

II.3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata (ESG 1. rész)
3.1. Kari stratégia és eljárások a minőség biztosítására
A kari minőségmenedzsment elve és gyakorlata egyaránt illeszkedik az Európai Felsőoktatási Térség által
alkalmazott minőségértékelési szempontokhoz (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area: ESG), és az egyetemi szinten előírt és elvárt TQM minőségbiztosítási
filozófián alapuló vezetési rendszerhez. Mind az önértékelési dokumentumban leírtak, mind a személyes
látogatás alkalmával szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a vezetés módját, a teljes kari
szervezetet, valamint a kari tevékenységeket minőségtudatos magatartás és gondolkodás jellemzi.
A vezetés elkötelezett a TQM módszer szisztematikus alkalmazása mellett, de felismerte annak szükségességét, hogy más – adatokon és tényeken alapuló minőségfejlesztési eszközt/módszert is érdemes
igénybe venni. Ehhez az EFQM modell alkalmazása mellett döntött, melynek eredményeként 2011-ben a
kar a Felsőoktatási Minőségdíj pályázaton arany fokozatú elismerésben részesült. Az EFQM alapú önértékelés és a kutatóegyetemi pályázatban való részvétel is a kari tevékenységek minőségfejlesztésének tekinthetők.
A minőségüggyel kapcsolatos célkitűzéseit, stratégiáját a Küldetésnyilatkozat tartalmazza, bár az ebben
felsoroltak inkább a kari minőségpolitika elemeinek tekinthetők. Megjegyzendő, hogy a Minőségpolitika
címszó alatt megjelenített rövid gondolatsor viszont kevésbé kifejező, mint a Küldetésnyilatkozat, ezért
ennek újra gondolása, és újra definiálása szükséges. A Minőségpolitikát érdemes transzparens módon kezelni, valamennyi érdekelt fél számára elérhetővé tenni (honlap, nyilvános felületek stb.), még inkább kinyilvánítva ezáltal a kar minőség iránti elkötelezettségét.
Kiemelendő, és intézményi szinten követendő példaként említhető, hogy a kar 2009-ben a minőségirányítási tevékenységeinek koordinálására külön bizottságot hozott létre. A Minőségbiztosítási Bizottság –

75

BME – VIK akkreditációs jelentés
együttműködve a kar szervezeti egységeinek vezetőivel – az oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódóan részt vesz a módszerek kidolgozásában, közreműködik a kari stratégiai célkitűzések
kidolgozásában, és ezek megvalósítási lehetőségeinek kimunkálásában, a döntéshozatalban. Ezen tevékenységeit a Kari Tanács állandó-, munka- és szakbizottságaival együttműködve látja el.
Összességében megállapítható, hogy a kar tudatosan és következetesen teljesíti a küldetésében megfogalmazottakat, minőségtudatos magatartása intézményi szinten és a társkarok számára is példaértékűnek tekinthető.

3.2. Képzési programok indítása követése és rendszeres belső értékelése
A kar a gyorsan változó technológiához rövid időn belül, megfelelően módosított képzési tematikákkal
képes alkalmazkodni anélkül, hogy teljesen új képzési programot kelljen indítania. A tantárgyfejlesztésben
– a hallgatók visszajelzései mellett – a munkaerő-piaci igényeket és az ipari partnerek véleményét, javaslatait is figyelembe veszik. A többciklusú képzés eddigi tapasztalatai alapján jelenleg folyik a karon a 2014
szeptemberétől bevezetendő új tantervek kidolgozása, ennek során a következő intézkedésekről is döntöttek: 1. A tanszékek és a kar kompetencia térképeinek kidolgozása, a tanszékek közötti átfedések feltárása.
2. Az eddig bevezetett választható tantárgyak átvilágítása, továbbá az új választható tantárgyak felkínálásának további szabályozása. 3. A kar oktatásfinanszírozási és oktatási rendszerének összehangolása. 4.
Előre rögzített „keretek” az oktatható tárgyak számának, a szakirányok számának csökkentésére.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
A hallgatók teljesítményének értékeléséről (pl. az értékelésekben alkalmazható eljárásokról, a hallgatók,
oktatók feladatairól stb.) az egységes egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) rendelkezik. A
követelmények elektronikusan hozzáférhetők, érvényesülésüket a Hallgatói Képviselet folyamatosan ellenőrzi. A számonkérés többnyire írásban történik, évközi módja jellemzően a zárthelyi, ami gyakran a
motiválás érdekében a végső jegybe is beszámít. Az adatlapokat a szakbizottságok folyamatosan nyomon
követik.
A jelenlegi BME szabályozás szerint minden vizsgaköteles tárgy esetén legalább három időpontban kell
vizsgaalkalmat biztosítani. Mivel egy hallgató egy tárgyat (legalább) két alkalommal vehet fel, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy – mindenféle kérvény nélkül – minden diák (legalább) hat alkalommal vizsgázhat egy adott tárgyból. ( Számos külföldi egyetemen a vizsgaköteles tantárgyak egyetlen vizsgával végződnek, vagyis csak egy vizsgaidőpont + pótvizsga van).
Az alapképzésben a szakdolgozati követelmények még nem forrottak ki, a bizonytalanság abból is származhat, hogy a bolognai rendszer bevezetésekor törekedtek a korábbi képzési színvonal megtartására (például a hét félév bevezetésével), de más európai intézményekben ez a követelmény jellemzően alacsonyabb.
Valós dilemma, hogy a hétféléves alapképzés magasabb teljesítménye általában miként illeszkedik a felsőoktatás követelményrendszerébe, a többszintű képzés nemzetközi rendszerébe. Ezen túl is kérdéses a hallgatói karrier-törekvések és a minőségelvű oktatási igények optimumának megtalálása.

3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
A VIK vezetése a C-SWOT analízisben a kar erősségeihez sorolja a jól felkészült, nyelveket beszélő oktatói kart, ugyanakkor az önértékelés más részein a jó oktatók megszerzésének és megtartásának nehézségeit említi. Ez ugyan nem direkt ellentmondás, bár a látogatás során sokszor volt szó az oktatói kar minőségfejlesztésének szándékáról. Az önértékelés (olykor más-más helyen különböző) adatai szerint a kar
teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóinak-kutatóinak száma 304 fő, közülük 163 fő minősített, azaz
53,%, ami – figyelembe véve, hogy a BME és egyben az ország egyik legfontosabb műszaki képzést folytató karáról van szó – nem túl magas arány. A minősítettséget tekintve az oktatókból 3 fő a MTA tagja, 25
fő a MTA doktora, 10 fő CSc, 125 fő PhD fokozattal rendelkezik. A kvalifikált oktatók munkakör szerinti
megoszlása: 26 egyetemi tanár, 92 egyetemi docens, 32 adjunktus, 2 tanársegéd, 11 kutató. Az egyetemi
tanári utánpótlás tekintetében is megemlítendő, hogy a docensek között egyetlen akadémiai doktor sincs.
Részmunkaidőben további 23 fő minősített oktatót alkalmaznak. Az oktatói létszám az utóbbi öt évben
több mint 10%-al nőtt (362 főről 409 főre). Ezen belül az 55 évnél fiatalabb oktatók száma ~21%-os
növekedést mutat (2009: 258 fő, 2013: 328 fő), ezzel párhuzamosan az 55 évet meghaladó oktatók létszáma
viszont 25 fővel csökkent. A változások eredményeként megállapítható, hogy a teljes oktatói kört tekintve
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az oktatói korfa javult: míg 2009-ben az 55 évnél fiatalabb korosztály a teljes oktatói állománynak csak a
~70%-át tette ki, addig ez az arány 2013-ban már ~80%.
Az oktatói feladatok és teljesítmények a kutatóegyetemi státuszból adódóan többrétűek; az oktatás mellett
a K+F tevékenység és szakmai közéletben való részvétel komplex módon segíti a minőséget. Az oktatási
munkához sorolandók a különféle tartalmi és módszertani fejlesztések is: jegyzetírás, pedagógiai továbbképzés, a tanszékvezetők felkészítési programjai, elektronikus tananyag fejlesztési programok, korszerű
programok kidolgozása.
Jelenleg a munkatársak értékelése a tanszékek értékrendje alapján folyik, ebben a szubjektív elemek kiküszöbölését az utóbbi időben jelentős mértékben segítik a részletes munkaköri leírások és a szigorú elszámolású pályázati rendszer. Az oktató-kutatói munkát a dékán a tanszékvezető jelenlétében kétévenként
értékeli, és egyénenként sor kerül a következő két év feladatainak megfogalmazására. A karon a közeljövőben tervezik az oktatói teljesítmények egységes értékelési rendszerének kidolgozását, amiben fontos
szempont lesz a tudományos teljesítmény; ennek objektív minősítéséhez most végzik a publikációs adatbázis feltöltését. Ezen kívül az oktatók-kutatók pályázati aktivitását, a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét is figyelembe kívánják venni az értékelésben. Minél alacsonyabb az oktatói kar minősége, annál
kisebb a mozgástér a humánpolitikában, ezért a kitűzött minőségi célok megvalósítása – az egyre igényesebb K+F tevékenység miatt is – fontos központi feladat; amihez a kar jelenlegi vezetésének az alacsony
bérek miatt kevés eszköz áll rendelkezésre.
Az oktatás minőségének kiértékelése elsősorban a központi, egyetemi szintű szervezés keretében zajló
OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése) felmérések eredményei alapján történik, azonban a karon „speciális” véleménynyilvánításra – félévközi papír alapú kérdőívezés keretében – is lehetőségük van a hallgatóknak. A redundáns tevékenység elkerüléséhez megfontolandó a kari speciális szempontok beépítése (alrendszerként, alegységként) a központi rendszer által alkalmazott kérdőívbe. Az oktatók munkájának értékelése folyamatos, de a vezetői mozgástér korlátos. Talán ez is oka annak, hogy a hallgatói visszajelzések
szerint több esetben lehetne az oktatás hatékonyságát növelni, ha minél több oktató nagyobb pedagógiai
érzékkel tenné a dolgát.

3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hallgatók beilleszkedését számos módon segítik; többek között indító szülői értekezlet tartanak, példamutatóan működik a karon a mentor rendszer. Az oktatók és a hallgatói szervezetek együttműködésében
újra bevezetett tankör rendszert, aminek keretében minden hallgató gólya egy 35 fős „csapathoz”, azaz
tankörhöz sorolva kezdi meg a tanulmányait. A hallgatók un. tanköri foglalkozáson (heti két óra időtartamban, 4 szemeszteren keresztül) tanszéki látogatásokon vesznek részt, ezzel is támogatva a kar és a teljes
egyetem megismerését. A tanköröket egy tankör-felelős oktató és egy mentor segíti. A hátrányos helyzetű
hallgatók segítése (egyéni konzultációk, személyre szabott számonkérési módszerek stb.) az egyetemi
Esélyegyenlőségi Bizottság közreműködésével történik. Matematika-fizika felzárkóztató tárgyakat indítanak és folyamatosan bővítik/javítják a jegyzetellátást. A magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatóknak
joguk van az alapképzés során legalább 3 tárgyat angolul hallgatni.
Jelenleg a karon nincs intézményesített tehetséggondozás, de jelenleg is számos módon segítik a jó képességű, törekvő hallgatókat. 2002-ben került sor az Energetikai Szakkollégium, 2003-ban a Simonyi Károly
Szakkollégium megalapítására. A szakkollégiumok fő tevékenységei közé tartoznak többek között a heti
rendszerességgel megtartott előadások, gyárlátogatások. Kétévente megrendezésre kerül az IYCA nemzetközi konferencia, amelyen a hallgatók lehetőséget kapnak publikálásra. Az Energetikai Szakkollégiumhoz
kötődően – a nemzetközi kapcsolataink erősítése érdekében – 2006-ban létrehozták az Association of
Energy Engineers (AEE) nemzetközi, energetikai menedzsmenttel foglalkozó mérnöki egyesület magyarországi diáktagozatát, amelynek színvonalas és eredményes működését 2012-ben a „Chapter Web
Contest” díjjal ismerték el. A Simonyi Károly Szakkollégium tevékenysége a villamosmérnöki és informatikai szakma szinte teljes spektrumát lefedi. A nagysikerű rendezvényei közé tartoznak: a Szakmai Est, a
Simonyi Colours előadás sorozat, és a Simonyi Konferencia (ennek legutóbbi rendezvényén 800 főt meghaladó volt a résztvevők száma). A szakkollégiumokon túlmenően a Hallgatói Képviselet (HK) kiemelt
figyelmet fordít a 30-40 éves tradícióval rendelkező öntevékeny hallgatói körökre, amelyekben a közös
szakmai érdeklődésű hallgatók nem csak a tanulmányaikban segítik egymást, hanem a pályájukat hosszútávon befolyásoló kapcsolatokat is építhetnek.
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Az általánosan rendelkezésre álló egyetemi infrastruktúra mellett (kollégiumi ellátás, nemzetközi szintű
könyvtári szolgáltatás, sportpálya, kulturális programok stb.) mellett a kar az új „Q” és a felújított „V1”
épületekben a legkorszerűbb körülményeket biztosítja az oktatáshoz-kutatáshoz. Az infrastruktúra megújítása a laborokat is érintette, amihez a VIK 1 mrd Ft saját tőkével járult hozzá. a fejlesztések eredményeként
a villamosmérnökök és informatikusok képzése a XXI. századnak megfelelő körülmények között folyik
az intézményben. Ez mind a hazai, mind a külföldi hallgatók szempontjából fontos körülmény.
A kari HK számtalan módon segíti a hallgatók tájékozódását, felkészülését. Az interneten akár négy különböző témában is folyamatos tájékozódásra van lehetőség, de a személyes megkeresés lehetősége és a
jogsegélyszolgálat igénybevétele is bármikor biztosított. Megismerve ezt a széles spektrumú támogatást,
a bizottság idősebb tagjaiban automatikusan megfogalmazódott az a remény, hogy a hallgatók a tanulmányi eredményeikkel bizonyára meghálálják az egyetemnek és a karnak ezt a gondoskodását.
3.6. A kar belső információs rendszere
Az elmúlt évek változásainak következtében általában, de egy informatikai egyetemi karon egyre inkább
nincs relevanciája ennek a kérdésnek. A BME-n, de különösen a VIK-en minden információ elektronikusan elérhető. Lassan már inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy mennyire falanszter jellegű a magyar
felsőoktatás hallgatóinak a helyzete akkor, amikor a világ számtalan, mértékadó egyetemén a hallgatók
jelentős részének személyes mentora van?

3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása
A kar elemi érdeke folyamatosan magas szinten tartani a belső és külső nyilvánosságát. A potenciális hallgatókat tájékoztató kiadványokban (pl. Impulzus) informálják a folyó képzéseikről, a választható szakirányokról. Többek között a külső nyilvánosságot szolgálja a kar angol nyelvű „Periodica Polytechnica
Electrical Engineering and Computer Science” c. tudományos kiadványa is.
A VIK honlapja részletes, modern, megfelelő színvonalú. Mindamellett kérdéses lehet, hogy a kar kommunikációs stratégiája a bemenő és a kimenő hallgatói körben használ-e minden, az egyetem érdekeit
szolgáló lehetőséget? A bizottsághoz nem jutott el olyan információ, amely szerint az egyetemnek gazdag
és részletes kommunikációs programja lenne arra, hogy a szakma népszerűsítéséhez a társadalmat a műszaki pálya lehetőségeivel megismertesse.

III. A kar további működésére vonatkozó javaslat
1. A tantervi átalakítással párhuzamosan (3.2.) javasoljuk az eddig indított szakirányok újragondolását, az ICT technológia korszerű területeit lefedő új szakirányok bevezetését, akár valamelyik meglévő specializáció kivezetésével egyidejűleg. Ezen a szakterületen egy 14 év után végrehajtandó,
várhatóan jelentős módosításokkal járó tantervi reform a tanszéki struktúrának egy átfogó értékelés
alapján történő átalakítását is szükségessé teszi.
2. Az ipari partnerek nagyon különböző indíttatásból, különböző érdekből keresik egyetemi kapcsolataikat. Csak nagyon forrásszegény időszakban lehet eltekinteni attól, hogy a kar olyan kapcsolatokat ne utasítson vissza, amely nem kölcsönös előnyökön alapszik. Az ipari kapcsolatok építésében elsősorban a kari tevékenység minőségét segítő, a pénzügyi támogatáson túl a kar számára
hozzáadott szakmai értéket jelentő partnereket célszerű választani.
3. A látogatás keretében a bizottság találkozott ipari partnerekkel: Ericsson, General Electric, Magyar Telekom, Morgan Stanley, National Instruments, Nokia, Quattrosoft, Siemens. A beszélgetés
témáit főként az alapfokozatú és mesterfokozatú végzettség munkaerő-piaci megítélése, a munka
melletti tanulás képezte. Az elhangzott három legfontosabb javaslat, álláspont:
- Az érintett cégeknek és a karnak meg kellene állapodniuk abban, hogy a munkaadók speciális munkaszerződést kötnek a mesterszakos (és PhD) hallgatókkal, az egyetem pedig
megfelelő órarenddel alkalmazkodna a minden szereplő számára optimális megoldáshoz.
- Bár a cégek egy része igényli az alapképzési szakon végzetteket, de a többség szívesebben
alkalmazna mesterszakon szerzett diplomával rendelkezőket. Javasolják a korábbi egyciklusú (és PhD) mérnökképzés visszaállítását, álláspontjuk szerint azzal nemzetközi szinten
a nagyobb hozzáadott értékű technológiai tartományban nagyobb versenyképességet tudnának felmutatni.
78

BME – VIK akkreditációs jelentés
Tudatosítani kell a hallgatókban, hogy a hétféléves alapképzés olyan befektetés, amely
igazán csak egy mesterszak elvégzése után bontakozik ki, ezért meg kell akadályozni,
hogy zömében egzisztenciális okokból csökkenjen a mesterszakot végzett és PhD fokozattal rendelkező mérnökök száma.
4. A VIK terveiben szerepel az oktatók pedagógiai ismereteinek fejlesztése, ezért célszerű egy olyan
monitorozási módszer bevezetése, amellyel kiszűrhetők a pedagógiailag nem kellően felkészült
munkatársak, akiket inkább más feladattal kellene megbízni. A humánerőforrás tekintetében a kar
saját maga is korlátként említi – esősorban a rossz fizetési viszonyok miatt – a szakmailag jól
képzett és oktatásra alkalmas személyek utánpótlási nehézségeit. Az oktatók jelenlegi egzisztenciális helyzete és motiválása csak egy bonyolult, több szubjektív elemet is tartalmazó belső „keresztfinanszírozással” oldható meg. Hosszabb távon ajánlatos lenne, hogy egy pályázat, vagy ipari
projekt bevételeiből csak az részesüljön, aki abban részt vesz.
5. Javasolt a kar – jelenlegi eredményeinek megtartása mellett – minőségügyi céljainak, programjainak keretbe foglalásával egy kimunkáltabb, szakmai alapokon nyugvó, Minőségpolitikai dokumentum megalkotása oly módon, hogy az abban foglaltak részletes akcióprogramokká legyenek
lebonthatók. Az önálló minőségpolitikát az érdekelt felek körében nyilvánossá és átláthatóvá kell
tenni. Megfontolandó – a TQM elveivel összhangban – az egy egységes és egzakt alapokon
nyugvó, gyakorlatias, de bürokrácia mentes Minőségirányítási Rendszer (EFQM, ISO) melletti
még határozottabb elköteleződés, és alkalmazás. Mindehhez felelős koordinációra volna szükség.
-
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FÜGGELÉK
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által folytatott képzések
Építészmérnöki Kar
képzési területek: műszaki
tudományterületek : műszaki tudományok, művészetek

alapképzések:
építészmérnöki (N)
mesterképzések:
ingatlanfejlesztő építészmérnöki (N)
szerkezettervező építészmérnöki (N)
tervező építészmérnöki (N)
urbanista építészmérnöki (N)
forma és vizuális környezettervező (N)
építészmérnöki (N) egységes osztatlan képzés (angol nyelven is)
doktori képzések:
Csonka Pál DI
Építőművészeti DI
szakirányú továbbképzések (L), (14):
kivitelezési, építésügyi, épületberuházási, épületenergetikus, épületszigetelő,
épületfejújítási és fenntartási, építésztervező, önkormányzhati főépítész, urbanista,
környezettudatos építés, rehabilitációs környezettervező, színdinamika,
tartószerkezet-rekonstrukciós szakirányú továbbképzési szak, tűzvédelmi
kifutó egyetemi képzések:
építészmérnöki (N),
kiegészítő építészmérnöki (L)
Építőmérnöki Kar
képzési területek: műszaki
tudományterületek :műszaki tudományok, földtudomány

alapképzések:
építőmérnöki (N) (egy szakirányon angol nyelven is)
mesterképzések:
földmérő- és térinformatikai mérnök (N)
infrastruktúra-építőmérnök (N)
szerkezet-építőmérnök (N) (egy szakirányon angol nyelven is)
doktori képzések:
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi DI (angol nyelven is)
szakirányú továbbképzések (L) (14):
alkalmazott térinformatikai, betontechnológus, építőipari igazságügyi,
építőmérnöki geodéziai, GPS navigációs, hídépítő mérnöki, kataszteri,
hidroinformatikai és vízgazdálkodási, magasépítés- üveg és fém térhatároló szerkezetek,
műszaki térinformatika, szerkezettervező szakmérnöki, vasúttervezési és üzemeltetési,
útépítési, útfenntartási és útüzemeltetési
kifutó egyetemi képzések:
építőmérnöki (N)

80

BME akkreditációs jelentés – FÜGGELÉK

Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar
képzési területek: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, műszaki, társadalomtudomány
tudományterületek: bölcsészettudományok, társadalomtudományok
alapképzések:
műszaki menedzser (N)
műszaki szakoktató (L)
alkalmazott közgazdaságtan (N)
gazdálkodási és menedzsment (N)
nemzetközi gazdálkodás (N)
kommunikáció és médiatudomány (N)
mesterképzések:
műszaki menedzser (N)
közgazdasági elemző (N)
marketing (L)
Master of Business Administration (MBA) (L)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (N,L)
pénzügy (N)
regionális és környezeti gazdaságtan (N,L)
számvitel (L)
vezetés és szervezés (N)
kommunikáció és médiatudomány (N)
pszichológia (N,L)
tanári szakképzettségek:
mérnöktanár (L)
közgazdásztanár (L)
doktori képzések:
Gazdálkodás-és Szervezéstudományi DI
Tudományfilozófia és Tudománytörténeti DI
szakirányú továbbképzések (16):
közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (T), munka- és szervezet szakpszichológus (L),
környezet- és területfejlesztési menedzser (L),
foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó (L),
közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (T), felnőttoktatási szakértő (L),
felnőttképzési menedzser (L), mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő (L),
mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő (L),
mérésmetodikai, minőségbiztosítási és szakértői feladatok ellátására és pedagógus szakvizsgára
felkészítő (L), nemzetközi három idegennyelvű konferenciatolmács (N), szakfordító (L),
szakfordító és tolmács (L), nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács (N),
nemzetközi két idegennyelvű szakfordító (N), uniós területi pályázatok tanácsadó (L)
Gépészmérnöki Kar
képzési területek: műszaki
tudományterületek: műszaki tudományok

alapképzések:
gépészmérnöki (N)
energetikai mérnöki (N)
mechatronikai mérnöki (N) /német nyelven is/
ipari termék- és formatervező mérnöki (N)
mesterképzések:
gépészmérnöki (N)
energetikai mérnöki (N)
mechatronikai mérnöki (N)
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ipari terméktervező mérnöki (N)
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök (N)
gépészeti modellezés (N) /kizárólag angol nyelven/
doktori képzések:
Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok DI (angol nyelven is)
szakirányú továbbképzések (L,T) (2):
energiatermelési, hegesztő technológus
kifutó egyetemi képzések:
gépészmérnöki, energetikai mérnök, ipari terméktervező mérnök,
mechatronikai mérnöki /Zalaegerszeg/
Közlekedésmérnöki Kar
képzési területek: műszaki
tudományterületek : műszaki tudományok

alapképzések:
járműmérnöki (N)
közlekedésmérnöki (N)
logisztikai mérnöki (N)
mesterképzések:
járműmérnöki (N,L)
közlekedésmérnöki (N, L)
logisztikai mérnöki (N,L)
doktori képzések :
Kandó Kálmán DI
szakirányú továbbképzések (L) (13):
anyagmozgató gépész szakmérnök, építésgépesítési szakmérnök,
járműgépész szakmérnöki, járműipari tervező szakmérnök,
járműtechnikai menedzser, karbantartó és járműfenntartó szakmérnök,
közlekedési gazdasági szakmérnök, közlekedési műszaki szakértő, munkavédelmi,
munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor,
munkavédelmi szakmérnök, műszaki diagnosztikai szakmérnök,
üzemi logisztikai szakmérnök
kifutó egyetemi képzések:
közlekedésmérnöki (N,L),
gépészmérnöki (N,L)
Természettudományi Kar
képzési területek: bölcsészettudomány, természettudomány
tudományterületek: bölcsészettudományok, természettudományok

alapképzések:
matematika (N)
fizika (N)
mesterképzések:
matematikus (N)
alkalmazott matematikus (N) /angol nyelven is/
fizikus (N)
kognitív tanulmányok (N) /angol nyelven is/
doktori képzések:
Fizikai Tudományok DI
Matematika és Számítástudományok DI
Pszichológiai DI
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szakirányú továbbképzések (L):
reaktortechnikai szakember, reaktortechnikai szakmérnök, operációkutatás
kifutó egyetemi képzések (N):
matematikus, mérnök-fizikus
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
képzési területek: műszaki
tudományterületek : műszaki tudományok, természettudományok

alapképzések:
biomérnöki (N)
környezetmérnöki (N)
vegyészmérnöki (N,L) /angol nyelven is (N)/
mesterképzések:
biomérnöki (N)
gyógyszervegyész-mérnöki (N)
környezetmérnöki (N)
műanyag- és száltechnológiai mérnöki (N)
vegyészmérnöki (N) /angol nyelven is/
doktori képzések:
Oláh György DI
szakirányú továbbképzések (L), (11):
hulladék- és veszélyes hulladék-gazdálkodási, környezetmenedzsment szaktanácsadó,
mesterszintű hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, vízminőség-védelmi,
zaj- és rezgéscsökkentési, élelmiszerminősítő, gyógyszerkémiai,
kromatográfia, műszeres analitikai kémia, minőségirányító analitikus,
kifutó egyetemi képzések (N):
biomérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki (N)
Villamosmérnöki és informatikai Kar
képzési területek: informatika, műszaki
tudományterületek: műszaki tudományok

alapképzések (BSc)
mérnök informatikus (N) /angol nyelven is/
villamosmérnöki (N) /angol nyelven is/
mesterképzések (MSc)
mérnök informatikus (N) /angol nyelven is/
villamosmérnöki (N) /angol nyelven is/
egészségügyi mérnöki (N)
gazdaság informatikus (N)
doktori képzések
Villamosmérnöki DI
Informatikai DI
szakirányú továbbképzések:
kutató-fejlesztő (L)
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