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A DEBRECENI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés
2012/8/VI/2. sz. MAB HATÁROZAT

A
Debreceni Egyetem

Az egyetem akkreditációja
– az intézmény akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai , illetve a MAB
akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetemet a MAB egyetemként akkreditálja,
mert
o Az intézmény több képzési területen1, több szakon folytat alap-, valamint
mesterképzést2, továbbá legalább egy tudományterületen jogosult doktori képzésre és
doktori fokozat3 odaítélésére. Emellett felsıfokú szakképzést, illetve szakirányú
továbbképzést is folytat
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
(2108 fıbıl 1749 fı: 83%)
o A munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatók,
kutatók több mint egyharmadának van tudományos fokozata (1749 fıbıl 1178 fı:
67,4%).
o Rendelkezik a képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel
(megfelelı épülettel – benne a funkciók teljesítésére alkalmas szervezettségő terekkel;
elıadóteremmel, szemináriumi helyiséggel, intézményi könyvtárral, informatikai
háttérrel, megfelelı hozzáférésekkel, laboratóriummal, kísérleti és gyakorlóhelyekkel,
mőszerekkel – valamint kollégiumi férıhelyekkel, sport és kulturális létesítményekkel,
diákétkezési lehetıségekkel).
o Az intézmény minıségbiztosítási és -fejlesztési folyamatai – ennek keretei között a
vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési és értékelési eljárások – megfelelıek a II. és III.
fejezetben megfogalmazott észrevételekre tekintettel.

1

A vonatkozó képzési területek: agrár; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi;
közigazgatási, rendészeti és katonai; mőszaki; mővészet; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés;
sporttudomány; társadalomtudomány; természettudomány
2
Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
3
A vonatkozó tudományterületek: agrártudományok, bölcsészettudományok, mőszaki tudományok,
orvostudományok, társadalomtudományok, természettudományok.
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II. Az intézmény mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. Az egyetem általános helyzetképe
Az alapításának centenáriumát ünneplı Debreceni Egyetem országunk egyik legnagyobb
hallgatói létszámmal (közel 32 ezer hallgató, kb. 10% nem magyar állampolgár) mőködı és
kétségtelenül a legteljesebb tudományterületi képzési kínálatú egyeteme, az Észak-Alföld,
Kelet-Magyarország regionális fejlesztésében nemcsak oktatási területen meghatározó szerepet
játszó, hanem országos kisugárzású szellemi, innovációs, kulturális intézmény. Nemzetközi
oktatási és tudományos kapcsolatai átfogják a világot. Regionális beágyazottságát bizonyítják
az országhatáron átnyúló, felvidéki, kárpátaljai és partiumi kapcsolatai. A Debreceni Egyetem
egy sajátos munkaerıigényeket támasztó régió vezetı intézménye, másrészt jelentıs feladatai
vannak a nemzetközi szintő oktatási, kutatási, gyógyítási értékrend biztosításában. A regionális
vezetı szerep megnyilvánul abban, hogy a régió legnagyobb létszámot foglalkoztató
munkahelye. Ez egyszerre jelent lehetıségeket és ugyanakkor feladatot is ró az intézményre.
Jelenlegi integrált szervezetében 2000 óta mőködik, és készen áll a kormányzati tervekben
2012-ben megjelent, a fejlesztési régiókkal párhuzamos szervezıdéső felsıoktatási és kutatási
pólusrendszer észak-alföldi csoportja vezetésének feladatára.
A Debreceni Egyetem a 2010-ben elnyert kutatóegyetemi státusának megtartását, az európai
kutatóegyetemek élcsoportjába jutást helyezi a jelenleg megújítás alatt lévı
intézményfejlesztési stratégiája centrumába. Képzési, kutatási és innovációs stratégiai
célkitőzéseit alulról felfelé építkezve, a karok és centrumok elképzeléseit integrálva
fogalmazza meg.
Fokozatosan teret nyernek a karokon (és centrumokon) átívelı interdiszciplináris oktatási és
kutatási együttmőködések. Ez a tendencia kiemelten jelentkezik a tanárképzést átfogóan
szervezı Tanárképzési Kollégium országosan is példaadó tevékenységében, illetve a
regionálisan kiemelt fontosságú mőszaki képzést összehangolni hivatott Mérnökképzési
Kollégium szerepkeresésében.
A kutatás és innováció területén a nagy elıkészítı-kezdeményezı aktivitással és döntési
önállósággal mőködı Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács és az ahhoz kapcsolódó doktori
iskolák a kutatóegyetemi és más TÁMOP projektekben is eredményesen szervezték a
legaktívabb csoportokat az egyetemet átfogó projektszervezetbe (5 kiemelt kutatási irányban
200 kutatócsoport). A tudományos alapú kutatási és mérnöki-mővészi alkotótevékenység
eredményességének számontartására és elismerésére tett erıfeszítések jelentısek, de
továbbfolytatást igényelnek. A Debreceni Egyetem Adattárának (DEA) és a Magyar
Tudományos Mővek Tárának (MTMT) közeljövıben várt összekapcsolása a nyilvántartásba
vont amúgy is igen jelentıs számú (évi 2300-2700) publikáció halmazának teljessé tételét kell
eredményezze.
Az intézmény az osztott, alap- és mesterképzési szakaszra bontott képzési programok közül a
tanárképzés esetében felkészül az osztatlan képzésre történı visszatérésre. Az Egyetem a
jogszabályi és akkreditációs környezet alakulása függvényében alapos szakmai vizsgálatot
kíván végezni az osztatlan képzés egyes szakokon történı visszaállítása ügyében. A jelenlegi
fı feladatnak az alap- és mesterképzés tananyagának arányosabb megosztását, a valósan induló
alapszakok és mesterszakok kiválasztását és konszolidált fejlesztését tekintik. A karok képzési
együttmőködése világos átoktatási elszámolással szabályozott. Némely szak esetében (lásd pl.
a gazdasági karok értékelését!) indokolt az intenzívebb karközi együttmőködési formák
kialakítása.
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Az állami finanszírozású képzési helyek számának radikális csökkenése kihívást jelent egyes
regionálisan igényelt szakok (pl. jogi képzés) fenntarthatóságát illetıen. A konszolidációs
erıfeszítésekkel párhuzamosan a hazai oktatási piacon folyó verseny újabb és újabb alapszakok
indítására ösztönöz, ami oktatásfejlesztési energiákat von el a meglévı alapszakokra épülı
mesterszak kínálat kiteljesítésétıl.
A nyelvvizsga hiányában visszatartott diplomák jelentıs száma (egyetemi átlagban kb. 15%)
önálló nyelvi felkészítési lehetıség biztosítására és vizsgarendszer kidolgozására késztette az
egyetemet. Nem bizonyított, hogy a karokra széttelepített nyelvtanári állomány erre a
legcélszerőbben szervezett forma. A hallgatók ezen túl is igénylik a szakmai nyelvgyakorlás és
a munkáltatók által preferált második idegen nyelv (általában a német) tanulásának lehetıségét,
amit az egyetem korlátozottan tud kielégíteni. A belsı szervezéső, az államilag elismert (vagy
szóbeli, vagy írásbeli) vizsgák követelményét megtartó nyelvvizsga letételéhez kötött
diplomakiadás lehetıségével az Egyetem hét kara kíván élni az alapszakok meghatározott
körében.
Az elmúlt öt évben példátlan mérető fejlesztés történt az épületállományban, ami 36%-kal
megnövelte az egyetem által kezelt vagyon értékét. Több orvostudományi és agrár intézet,
illetve klinika épületét korszerősítették, továbbá a Kassai úti telephelyen az Informatikai Kar új
épületet kapott. PPP-konstrukcióban bıvítették a kollégiumi férıhelyeket. Az egyetem
eszközeit meghaladó pénzügyi igényő hátramaradt feladat a Kémia épület teljes felújítása,
amely a természettudományi szakemberek és a mőszaki mérnökök képzése fejlesztésének
kulcskérdése.
A gyakorlatorientált képzés és az alkalmazott kutatások végrehajtásának rugalmasságát növelik
a Debreceni Egyetem tulajdonosi részvételével létrehozott vállalkozások is. A 31 cég nonprofit jellegő, tevékenységük fókuszában az egyetem konzorciális pályázati és feladatvállalási
aktivitását elısegítı együttmőködés áll. Az Állami Számvevıszék vizsgálata is bizonyította,
hogy e vállalkozásoktól érkezı, illetve azokkal együtt vállalt megbízások révén a Debreceni
Egyetem számottevı többletbevételhez jutott és jut ma is. Az elmúlt évtizedben alapított spinoff (találmány-értékesítı) cégek termékeinek forgalma fokozatosan éri el a pozitív bevételi
egyenleget: 2012-ben várható az elsı osztalékfizetés, ami az egyetem mőködési feltételeit
javítja.
A fenntartói normatív támogatások aránya az egyetem teljes költségvetésében 70% alá szorult.
A Debreceni Egyetem regionális kulcsszerepét is kihasználva vált a legnagyobb költségvetésen
kívüli forrásbevonást elérı magyar felsıoktatási intézménnyé (kb. 9mrd Ft 2010-ben). A
fenntartói támogatás csökkenése ellenére bevételei 12%-kal nıttek. A hallgatói befizetések
meghatározó bevételszerzı csatornát jelentenek.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. Az intézmény szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
Az egyetem 15 kara részben történelmi hagyományokat, részben szervezet-szociológiai
törvényszerőségeket követve 3 centrumba tömörül, így létrehoztak egy, a rektori (intézményi)
és a kari szintek között elhelyezkedı közbensı döntési szintet. Míg más, a debreceniéhez
hasonló felépítéső egyetem esetében a centrum(ok) jelentısége csökkent (vagy elhalt), addig itt
a teljes intézményre kiterjedt.
Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (OEC) jelentıs sikere a klinikák kiemelkedı
szakmai színvonalú gyógyító tevékenységének és pénzügyi egyensúlyának egyidejő
biztosítása. Egyetemi szintő stratégiai kérdés a centrumon belül a Népegészségügyi Kar és az
Egészségügyi Kar között a megfelelı munkamegosztás kialakítása, amelyet a földrajzi távolság
is befolyásol. Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) jelentıs szakképzési
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és szaktanácsadási feladatok ellátására a régióban egyedüli jogosítványokkal rendelkezı
szervezet. A Tudományegyetemi Karok (TEK) speciális feladata a tanárképzés egyetemi szintő
koordinációja, beleértve a közismereti, mővészeti és szakmai (mérnök-) tanárképzést is. A
TEK, bár jóval inhomogénabb a másik két centrumnál, azokkal együttmőködésben
egyensúlyban tartja az egyetemi mőködést, mindaddig, amíg a Debreceni Egyetem a
centrumszintet mőködtetni tudja és kívánja. A TEK és a másik két centrum kvázi-egyetemként
mőködik: nemcsak külön költségvetéssel (alszámla-számmal) rendelkeznek, hanem
átcsoportosításokkal gondoskodnak a karok mőködıképességérıl Az AGTC és a TEK közötti
munkamegosztás egyik központi problémája a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
és a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar közötti képzési munkamegosztás és
együttmőködés, amely gond világosan mutatja a centrumszintő közbensı szervezetek
egyetemszervezési korlátait. A TEK esetében a normatív oktatásfinanszírozási bevételek
átcsoportosítása a különbözı pénzügyi mérlegő karok között, különösen a szigorodó
finanszírozási feltételek között, belsı feszültségeket eredményezett. A TEK irányítási
szintjének fenntartási költségeit és a mőködésébıl származó hasznot több kar véleménye
szerint felül kell vizsgálni, hatékonyabb tevékenységét csökkentett költségek mellett kell
elérni. A kisebb központosítás, az egyes karok fejlıdésére közös elhatározás alapján fókuszált
célprojektek csökkenthetik azokat a centrifugális hatásokat, amelyek visszatérnek a
hagyományokban és a képzési célokban erısen inhomogén tag-karok között. A TEK elnökség
és a karok közötti együttmőködés ezen a területen az elmúlt idıszakban javult.
A közbeiktatott döntési szint általában nehezíti az intézetek/tanszékek, még inkább az egyes
aktív kutatói személyiségek azonosulását az egyetemi célokkal. Ezt a negatív hatást enyhíti a
tudományos és doktori képzési szervezet fokozottabb autonómiája. A felsıoktatási pólusok
szervezetének kialakítása során a szervezeti hatékonyságot érintı nagyon gondos vizsgálatokra,
a horizontális kapcsolatok erıteljes, számos jogkör lejjebb delegálásával is járó fejlesztésére
lesz szükség az irányíthatóság fenntartásához.
Az egyetem regionálisan meghatározó intézmény, megfelelı súlyú kapcsolatokkal rendelkezik
a régió önkormányzati rendszerének felsı szintjein. Nagy aktivitással van jelen a felsıoktatási
szakpolitika és a tudománypolitika országos testületeiben.
Nemzetközi
kapcsolataik
igen
aktívak,
amelyeket
a
tanszéki/kutatócsoporti
együttmőködésektıl az egyetemi szintő szerzıdésekig rendszeresen megújítanak. Az országos
szinten menedzselt TéT-pályázatok szünetelése hátrányosan érintette az egyetemet. A jelentıs
külföldi hallgatói létszám mellett feltőnı a nemzetközi részképzéses, ösztöndíjas (pl. Erasmus)
hallgatói mobilitás alacsony foka, ami a Debreceni Egyetem rangjához, regionális szerepéhez
és oktatásának színvonalához képest jelentıs hiányosság. Kevés partner intézménnyel van
hallgatói mobilitást támogató szerzıdés, nagyon nehézkes a kreditbeszámítás és a hallgatók
többségének anyagi helyzete nem ad lehetıséget a megélhetésre elégtelen ösztöndíj
kiegészítésére.
A vállalkozásokkal közös kutatási-fejlesztési projektek mellett a képzés gyakorlatiasságának a
2006-os akkreditációs jelentésben több kontextusban is elvárásként megfogalmazott javítását
szolgálja a többségében ipari/mezıgazdasági vállalatoknál alapított 60 kihelyezett tanszék,
valamint a tanárképzésben a gyakorlóiskolák irányításával létrehozott, 50 partneriskolából álló
hálózat. Az ezekkel folytatott együttmőködés világos kritériumainak megfogalmazására a
minıségbiztosítási dokumentumokban is kiemelt figyelmet kell fordítani (ld. a Debreceni
Egyetem egésze számára megfogalmazott határidıs(!) ajánlást alább!). A partnercégekkel
együttmőködésben az egyetemi telephelyeken megvalósított laboratóriumi, informatikai
fejlesztések is a hallgatók gyakorlat-közeli felkészítését szolgálták.
A Debreceni Egyetemen a hallgatói célú tevékenységek és szolgáltatások a hatályos
jogszabályoknak megfelelıen mőködnek. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
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képviselete a Szenátusban 25 %-os arányú. A Szenátus hallgatói tagjait az EHÖK legfelsı
döntéshozó szerve, a küldöttgyőlés választja meg, jellemzıen az EHÖK vezetıi mellett a kari
HÖK elnökei a Szenátus hallgatói tagjai. Továbbá a PhD hallgatók törvényben is elıírt
képviseletének biztosítása mellett sajátos elem a külföldi hallgatók képviseletének megjelenése
(egy fıvel) a Szenátus hallgatói tagjai között.
Az EHÖK elnöke szavazati jogú tagja a szenátusi döntéseket elıkészítı Rektori Tanácsnak és a
szőkebb rektori vezetésnek, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a hallgatói érdekek
becsatornázására az egyetemi döntéshozatalba és döntés-elıkészítésbe. Az egyetemi szintő,
szenátusi bizottságokba az EHÖK elnökség jelöl tagokat. A hallgatók számára legfontosabb
ügyeket tárgyaló Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottságában minden kar hallgatósága szavazati
vagy tanácskozási jogú képviselettel rendelkezik, a többi bizottság munkájában 3-3 hallgató
vesz részt. A bizottságok tagjairól, így a hallgatói tagokról is, a Szenátus dönt. A Kari
Tanácsokba és a kari szintő bizottságokba a kari HÖK legfelsı döntéshozó szerve, a közgyőlés
delegálja a hallgatói képviselıket. A Kari Tanácsokban kari döntés alapján egynegyed vagy
egyharmad a hallgatói tagok aránya. Több kar esetében a kari HÖK elnöke meghívottként részt
vehet a dékáni vezetı testület ülésén.
Az intézményi szabályzatalkotási folyamatban az EHÖK aktívan részt vesz. Az elfogadás elıtt
álló, az EHÖK egyetértését igénylı szabályzatok elıkészítése az EHÖK bevonásával zajlik,
azon rendelkezések, amelyekkel az EHÖK nem ért egyet, nem kerülnek a Szenátus
napirendjére. A tanulmányi és vizsgaszabályzat, illetve a hallgatói térítési és juttatási
szabályzat egyetemi szintő rendelkezései mellett azok kari mellékleteit is a Szenátus fogadja el,
ezért a kari HÖK-ök és az EHÖK a kari szinten érvényes rendelkezések elıkészítése során is
megfelelıen élhetnek a törvényben biztosított jogaikkal. Az egyetemi és a kari vezetésekkel
való folyamatos együttmőködés eredményeként az esetek döntı többségében a hallgatók
érdekeit szolgáló megegyezés jön létre a felek között.
Összefoglalva, a hallgatói érdekek demokratikus megjelenítése az intézményi és a kari szintő
döntéshozatalban a képviseleti demokrácia elveinek és a hatályos felsıoktatási törvénynek
megfelelıen biztosított.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A képzési szerkezet

Az egyetem alap- és mesterképzési szak-kínálata gazdag (64 akkreditált alapszak, 70
mesterszak). Jelenlegi spektruma elegendı szélességő, a hallgatókat képzési térkép
segítségével orientálják a mesterszakok megválasztásakor. A szorosan vett egyetemi (B, M,
PhD) képzésekhez még legalább négy, nem felsıfokú képzési szint ellátása társul. Az OKJ-ben
szereplı szakmaadó képzés, a felsıfokú szakképzés (29 féle), az EU-támogatáshoz elıírt
gazdaképzés, a szakirányú továbbképzések (126 féle), továbbá a szakorvosi képzésnek (700 fı)
az egyetem számára különbözı jogszabályokban elıírt feladata nagymértékben igénybe veszi
az oktatói kart és jelentıs óraterhelést okozva emberi erıforrásokat von el a három, szorosan
vett egyetemi képzéscsoporttól és a K+F+I tevékenységtıl.
Jelenleg 26 szakon angol nyelvő képzésük is akkreditált. Országos figyelmet érdemel
törekvésük diplomáik nemzetközi elfogadottságának növelésére (az orvosi diplomák és a kémia
alapszakos diplomák nemzetközi akkreditációja, továbbá európai közös mesterképzés a
szociális munka és szociális gazdaság szakon).
A közoktatási tanárképzés szervezete és átszervezésének folyamata
(Ezt a tevékenységi kört a Látogató Bizottság kiemelt fontosságúnak nyilvánította, ennek
megfelelıen egyetemi szinten is részletes elemzését tartotta szükségesnek.)

A közoktatás tanári utánpótlására kiemelt egyetemvezetıi figyelem irányul. A korábbi,
alapvetıen kétszakos középiskolai tanárképzés terén a Debreceni Egyetem (korábban KLTE)
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többek között a tanárképzés rektor-helyettesi szintő koordinációjával szerzett országos
elismerést. A koordináció feladatait a Tudományegyetemi Karok (TEK) keretein belül mőködı
Tanárképzési Kollégium látja el. A hat kar, a négy gyakorlóiskola és a gyakorló óvoda
együttmőködése szervezeti szinten zökkenımentes, a hatásköri és felelısségi viszonyok
átláthatóak. A tervek szerint a TEK keretében jön létre az új jogszabályi elıírásoknak eleget
tevı Tanárképzési Központ.
A jelenleg érvényben levı rendszer a tanárképzésnek a Bologna-folyamatba való, nem kellıen
átgondolt bevonása miatt számos rendszerszerő problémával küzd. A problémák megoldásához
a kutatóegyetemi önképhez méltóan aktív, kezdeményezı szerepvállalás szükséges, és ebben a
folyamatban a Debreceni Egyetemnek, mint az ország egyik legjelentısebb tanárképzı
egyetemének meghatározó szerepet kell vállalnia.
Problémamentesnek tőnik a képzés gyakorlati részének helyzete. A viszonylag kevés hallgató
gyakorlati felkészítését a korábbi nagyobb hallgatólétszámra méretezett szervezési kapacitással
és a gyakorlóiskolákkal zökkenımentesen tudják kezelni.
A szaktárgyi tudás közvetítésének helyzetével kapcsolatban a tanárképzésben legnagyobb
súllyal részt vevı két kar (BTK, TTK) érintett vezetıivel személyes megbeszélés zajlott le. Az
akkreditációs dokumentumokból és a beszélgetésekbıl is kitőnt, hogy e területek tudományos
megalapozottsága, szakmai színvonala kiemelkedı, ezeket lehet a tanárképzés legerısebb
komponenseinek tekinteni. Ugyanakkor a szakmódszertanok személyi helyzete és mőködési
feltételei változatosak. Itt jelentkeznek legerıteljesebben a kis hallgatólétszámból fakadó
problémák: kevés hallgató számára speciális képzési infrastruktúrát fenntartani, felkészült
oktatókat biztosítani rendkívül költséges. Hiányoznak a tudományosan felkészült, a nemzetközi
folyamatokba bekapcsolódni képes, önálló kutatásokat folytató oktatók, továbbá a kutatással is
megalapozott tanagyagok. A képzés fenntarthatóságához biztonságot nyújt, hogy a
hagyományos bölcsész- és természettudományi szaktanárképzés szakdidaktikai feladataira
minden érintett intézetben van a középgenerációhoz sorolható, középtávon „hadrafogható”
szakdidaktikus.
A jelenlegi tanárképzési rendszer – összhangban a napi tanári feladatokra való felkészítés
igényével és a nemzetközi trendekkel – megemelte a pedagógiai-pszichológiai képzésre
fordítható kurzusok arányát, megnövelte a tanári hivatásra való felkészítésnek a képzés egészén
belüli súlyát. Az egyetem e kibıvült lehetıséghez ellentmondásosan viszonyult. A jelenlegi
helyzet a kritikusan alacsony hallgatólétszámok miatt nehezen kezelhetı, és természetes
reakciónak tőnik a pedagógiai oktatási kapacitások leépítése. Ez azonban tovább erısítené azt a
negatív spirált, amibe a tanárképzés országosan is került. Ehelyett egy kutatóegyetemi
normákba illesztett offenzív fejlesztésre van szükség.
Az oktatói és kutatói kar alkalmassága feladatai ellátására
A Debreceni Egyetem kb. 1500 oktatót foglalkoztat teljes munkaidıben. 70%-uknak van
tudományos fokozata, közülük 14 fı MTA-tag, 122 fı az MTA-doktora. A 175 kutatói
besorolású munkatárs között növekvı létszámban vannak predoktori státusú tudományos
segédmunkatársak, ami értelmezi a tudományos fokozattal e foglalkoztatási körben
rendelkezık alacsonyabb (52%) arányát.
A karok természetes célja önálló doktori iskola (jelenleg 25 DI) mőködtetése, amely egyszerre
bizonyítja a karok oktatási és kutatási teljesítıképességét. A törzstagi küszöbkövetelmény
teljesítése több, akár nagyhagyományú iskola esetében folyamatos gondot okoz (lásd az
érintett karok értékelésénél!). Kevesebb, ám a küszöbértékeket folyamatosan meghaladó
jellemzıkkel bíró iskola keretében mőködı nagyobb számú speciális program (pl. a Humán
Tudományok doktori iskola neveléstudományi szekciójában mőködı zenepedagógia, vagy
természettudományi szakmódszertani doktori programja) megnöveli a doktori képzés
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szervezeti stabilitását, egyben nehezíti a doktori iskola egységes tudományos mőhellyé
szervezését.
A vezetı oktatói kinevezések évekre lebontott statisztikája mutatja, hogy az egyetemi tanári
karban nem volt mód bıvítésre, csak elıléptetésszerő kinevezések történtek a nyugállományba
vonulók helyére. Az egyes karok a vezetı oktatói kinevezéseknél alkalmazandó ismérvekre
eléggé eltérı kritériumokat fogalmaztak meg. Külsı pályázók megnyerése a rektori szintő
közbenjárások ellenére nem volt sikeres. A vezetés alapvetıen az egyetemen tudományos
fokozatot szerzettekre építi az oktatói utánpótlásra vonatkozó terveit, akiknél elvárják a PhD
megszerzését követıen az eredményes posztdoktori tapasztalatszerzést neves külföldi
intézmények valamelyikén.
Az egyetem egyelıre egyéni ambícióként kezeli az Európai Kutatási Tanács (ERC), az OTKA,
vagy a Magyar Tudományos Akadémia nagy összegő személyi támogatás lehetıségét
meghirdetı pályázatain való részvételt. Intézményi szintő felkészítés és ösztönzés e területen
kevéssé érzékelhetı. A 2012. évi Lendület pályázat az élettudományokban, matematikában és
etológiában hozott elırelépést.
Az egyetem két kara (GYFK, EK) jelöli meg távlati stratégiájában is fı feladatköreként az
alapképzési oktatási tevékenységet. A mesterszintő képzést végzı Zenemővészeti Karról az ott
folyó oktatás sajátosságai miatt az oktatók DLA-fokozatának meglétére korlátozódó minıségi
vizsgálat hamis képet adna. Ezeken a tevékenységi területeken az akadémiaitól eltérı
kiválósági kritériumok vizsgálatára is szükség volt az oktatás minıségének megítéléséhez.
Hallgatói létszámadatok

A kb. 28-29 ezer hazai hallgató túlnyomórészt az észak-alföldi régióból választotta a
Debreceni Egyetemet. Jelentıs (közel ezer) határon túli magyar nemzetiségő hallgatója is van
az egyetemnek. A beiskolázási létszám növelése érdekében szoros kapcsolatokat építettek ki a
régió középiskoláival. Rendszeres hallgató toborzó tevékenységet folytatnak a médiában és
nyílt napokon mutatják be a Debreceni Egyetemen kínált tanulási és diák-életviteli
lehetıségeket.
A tanulmányi költségek növekedése miatt prognosztizálják a lakóhely-közeli tanulmányok
preferálását, de a költségtérítés növekvı mértéke okán nem zárható ki a tömegképzésben
résztvevık érdeklıdésének módosulása és magyarországi hallgatók megjelenése a romániai
magyar nyelvő felsıoktatási intézményekben.
Az infrastruktúra
Az épületállomány és az informatikai infrastruktúra nagyvonalú megújításának folyamata
mellett növekvı jelentıségő az országos és nemzetközi együttmőködésre is alkalmas
laboratóriumi eszközállomány fejlesztése, amelyet a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra kataszter
(NEKIFUT) kritériumait követı nyilvántartásra célszerő alapozni. A meglátogatott
természettudományi, illetve orvostudományi terápiás és kutatási célú laboratóriumok az eltelt
öt évben jelentıs fejlıdést mutattak fel. Ugyanakkor a meglévı világszínvonalú eszközök
fenntartható mőködéséhez és szervizeléséhez szükséges költségkeret rendelkezésre állása
bizonytalan. A hallgatók munkáját segítı infrastruktúrában a saját tulajdonú számítógépek
elterjedtsége gyorsan nı. A tanulási segédletek növekvı hányada elektronikus úton érhetı el,
megnövelve a kampuszok hálózati lefedettségének jelentıségét.
Átoktatás és kari együttmőködések
Az átoktatási szabályzatot és a kapcsolódó nyilvántartást a karok fokozott figyelemmel kísérik.
Új szakok akkreditációjának elıkészítésében és a szakirányú továbbképzések területén
növekszik az interdiszciplináris együttmőködési hajlandóság. Fontos regionális igénynek felel
meg a mőszaki mérnökképzés spektrumának közelmúltbeli kiterjesztése és a
mérnökinformatikus képzés akkreditációjára irányuló erıfeszítés. E tevékenységek ellátása 3
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kar között oszlik meg. A Mőszaki, a Természettudományi és Technológiai Kar, valamint az
Informatikai Kar közötti fıleg laboratóriumi foglalkozásokban megnyilvánuló átoktatás
jelentısen hozzájárul a nagy befektetéssel modernizált laboratóriumok minél teljesebb
kihasználtságához. Jelenleg a TEK Mérnökképzı Kollégiuma nem végez rendszeres
összehangolást az érintett szakok átoktatásai között, azokat kétoldalú kari egyezségek
szabályozzák.
A két kar között megosztott gazdálkodási szakok tematikus és módszertani egysége
erıteljesebb karközi együttmőködéssel javítható. Hallgatói oldalról e képzési kör
integrálásának igényét is felvetik.
2.3. Az intézmény kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotó/mővészeti tevékenység és gazdálkodás eredményeire; az intézmény hazai
és nemzetközi kapcsolatrendszere
Publikációs és pályázati eredményesség

A kutatóegyetemi projektek jelentıs emelkedést hoztak az egyetem kutatóinak publikációs
aktivitásában, ám ez az általános célú nyilvántartásokban még nem látható. Egyetemvezetıi
döntésre van szükség a nyilvántartások vezetésének módját és rendszerességét illetıen.
Az egyetemi alkotótevékenységnek a tudományos kutatást meghaladó szélesebb spektruma
megköveteli a nyilvántartás kiterjesztését a mérnöki, a mővészi, továbbá az oktatási alkotások
szélesebb körére (pl. elıadómővészi események, építészeti tervtanulmányok, tehetségtámogató
és/vagy tudományos eredmények társadalmi megismertetését szolgáló események).
A regionális felzárkóztatási alapok felhasználására létrejövı regionális pályázati
konzorciumokban az egyetem nélkülözhetetlen szerepet játszik. Együttmőködése Debrecen
városával a vállalkozási szférával folytatotthoz hasonlóan igen intenzív. Hatásrádiuszának
államhatáron átnyúló növeléséhez fontos adalék, hogy közel 7 millió eurós magyar-román
(HURO) fejlesztési összeget nyert el.
Az alapkutatásoknak az OTKÁ-tól elnyert összege a beszámolási idıszakban meghaladta az
1mrd Ft-ot. Az OTKA bevált és a kutatók elıtt széles körben ismert értékelési eljárásait
alkalmazzák belsı pályázataikban, illetve a kutatóegyetemi pályázatban résztvevı csoportok
közötti forráselosztásban.
Az egyedileg (kutatócsoportok és tudós személyiségek szintjén) kiemelt eredmények, a helyi,
országos és nemzetközi elismeréssel jutalmazott alkotások megjelenítése, a nagy alkotók
emléke ırzésének felfogása nem egyöntető az egyetem egyes szervezeti egységeiben. A
kívánatosnál kevésbé rendszeres és a teljesítménybeli csúcsokról alkalomszerően vesz csak
tudomást a kutatási eredmények szélesebb közönség elıtti megjelenítésének gyakorlata. A
legerıteljesebb és a legrendszeresebb ez a munka az Orvos- és Egészségügyi Centrumban (lásd
a saját tudományos díjak rendszeres odaítélését, vagy a Kenézy-villa orvostörténeti
kiválóságokat felvonultató kiállítását!).
A „sztár-kutatók” megnyerésének/felfuttatásának egyetemi szinten kiemelt stratégiai célját
nehéz megvalósítani Kelet-Magyarországon. Ezt a célt jól szolgálná a statisztikai adatokból a
nagy visszhangú közlemények, a jelentıs hazai és nemzetközi díjakban részesült alkotók
rendszeres kiemelése pl. az egyetem honlapjának dedikált rovatában, továbbá megjelenítésük
az egyetemi, a helyi és az országos médiában.
A gazdálkodás eredményessége
A Debreceni Egyetem komplex szervezete az elmúlt 5 évben kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott. A normatív finanszírozási elemek karok közötti rendszeres átcsoportosítása az
egyensúly megteremtésének eleme és egyben belsı konfliktusok forrása is. Megfontolandó
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egyes speciális szerepet betöltı szervezeti egységekben (pl. Zenemővészeti Kar) a gazdálkodási
fegyelem ellenére visszatérı hiány egyetemi szintő kezelése a centrum-szint helyett.
Az egyetem gazdálkodási egyensúlyában az idegen (angol) nyelvő képzés jelentısége
fokozódik. Az általános orvosképzésben a tandíjas külföldi hallgatók száma (2012-ben kb.
1300) elérte a minıség fenntartását még éppen nem veszélyeztetı kapacitási korlátokat. Az
egyetem professzionális diákszervezı hálózata tevékenységének kiszélesítésével, továbbá
nemzetközi partner-intézményi szerzıdések révén, más szakokon (pl. informatikai,
közgazdasági, zenemővészeti) is stratégiai jelentıségő erıfeszítéseket tesz láthatóságuk
növelésére a nemzetközi felsıoktatási piacon.
A költségvetési források szőkítési tendenciájának hosszabb idıszakbeli állandósulása a
kutatási-fejlesztési tevékenységet is az egyetemnek bevételt eredményezı alkalmazások felé
mozdítja el. A régióban mőködı multinacionális vállalkozások vezetıi szerint a lényeges
bevételt eredményezı korábbi együttmőködések kiindulópontja az innovációs adó, valamint a
szakképzési járulék közvetlen célba juttatása volt. Ezek célzott átadása révén az együttmőködı
nemzetközi vállalkozások a fejlesztési költségversenyben költséghatékony lehetıségként
szerepeltették a DE intézeteit és laboratóriumait, miután a címzéssel célba juttatott adójellegő
befizetések alkották a szerzıdéses kutatások megvalósítására fordított pénzeszközök jelentıs
hányadát. E gyakorlat hirtelen, rendeleti megszüntetése egyéb, az egyetemek és vállalkozások
fejlesztési célú együttmőködését szervezı mechanizmus hiányában, jelentısen veszélyezteti a
kutatási-fejlesztési célú együttmőködések jövıjét.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A Debreceni Egyetem megfogalmazta az intézmény minıségpolitikai stratégiáját, amely
kinyilvánítja a vezetés elkötelezettségét a minıségfejlesztés rendszerszerő mőködtetésére. A
megvalósított, illetve a megvalósítandó minıségfejlesztési projektek összhangban vannak az
egyetem általános stratégiájával. Számos dokumentumot és minıségügyi feljegyzést
fogalmaztak meg, köztük a DE Minıségbiztosítási Kézikönyvét, az intézmény minıségpolitikai
dokumentumát, egy rendszeresen aktualizált stratégiai céltérképet, a DE Stratégiai Tervének
megfelelı fejezeteit. A DE szenátusa évente aktualizálja a minıségügyi biztos elıterjesztésére
a Minıségbiztosítás Rendszerének Fejlesztési Tervét és értékeli az elızı évi feladatok
teljesítését.
Az egyetem minıségbiztosítási rendszerének kialakítására és a minıségbiztosítási rendszer
koordinálására önálló Minıségbiztosítási Igazgatóságot mőködtetett. 2007 óta az egyetem
minıségbiztosítási rendszerének fejlesztését a minıségbiztosítási rektori biztos gondozza.
Koordináló és tanácsadó szerepe van a Szenátus által létrehozott Minıségfejlesztési
Bizottságnak, melyben képviselete van az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumnak, az
Orvos- és Egészségtudományi Centrumnak és a Tudományegyetemi Karoknak, valamint az
EHÖK-nek. A centrumokon (ill. TEK-en) belül a minıségbiztosítási tevékenységet a centrum
szintő minıségügyi vezetık hangolják össze. Az egyetem karain minıségügyi bizottságok
mőködnek, a munkát a kari minıségügyi felelısök koordinálják, ıket a karok felelıs vezetıi
jelölik ki, és állandó meghívott tagjai a kari tanácsoknak. Feladataikat a kari vezetık az
egyetem Minıségbiztosítási Kézikönyve szerint rögzítik.
A DE minıségmenedzsment modellje szervezeti önértékelésen alapul. Az önértékelés az
Európai Minıség Díj elvei szerint történik, melynek az egyetem a HEFOP pályázatban
konzorciumi tagként kialakított változatát alkalmazza. Az egyetem kétévente szervezeti
önértékelést végez, amelynek megállapításai alapján kijelöli a fejlesztendı területeket, a
stratégiai célokat a Balanced Score Card (BSC) nézıpontjai szerint rendezi el és a PDCA
ciklusnak megfelelıen indítja minıségfejlesztési projektjeit.
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3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
Az egyetem minıségfejlesztési céljai között alapvetı fontosságú az új képzések indítása és a
már mőködı képzések folyamatos fejlesztése. A karok képzési fejlesztési tervekben összegzik
erre vonatkozó elképzeléseiket. Az alap- és a mesterképzési szakok, osztatlan képzések, a
szakirányú továbbképzések és a felsıfokú szakképzések elindítását az illetékes szakmai
közösség, az oktatási kompetenciával rendelkezı tanszék vagy intézet kezdeményezi. Az
elképzeléseket a kari vezetés megtárgyalja és dönt az új képzés indokoltságáról, a részletes
elıkészítés megkezdésérıl. A leendı szakfelelıs vezetésével - a MAB formai elıírásait
figyelembe véve - összeállított dokumentumot a kari tanács döntését megelızıen a kari
oktatási tanulmányi bizottság véleményezi. Az érintett kari tanács pozitív állásfoglalását
követıen véleményezi a kérelmet a Szenátus döntés-elıkészítı testülete, az Oktatási és
Hallgatói Ügyek Bizottsága, amelynek ülésén a képzésben résztvevı vagy érdekelt karok
oktatási vezetıi is nyilatkoznak az elıterjesztésrıl. A bizottság támogató határozata esetén a
rektori tanácsi elıkészítés után a Szenátus dönt az indítási kérelem benyújthatóságáról a MABhoz. A különbözı oktatásfejlesztési TÁMOP pályázatok (és elıdjei pl. az OFA pályázatok)
indukálták és ösztönözték az utóbbi évek kimagaslóan széleskörő képzésfejlesztésre és új
képzések kidolgozására, tananyagfejlesztésre irányuló munkáit. Az oktatási stratégia változása,
az új munkaerı-piaci igények, illetve azok módosulása, a már végzett évfolyamok oktatási
tapasztalatainak összegzése, értékelése, az elégedettségi mérések alapozzák meg a képzési
programok tartalmi korrekcióját, a változtatásokat a képzési egységek felvételének elıfeltételi
rendszerében, az elméleti és gyakorlati oktatás módszertanának további fejlesztését.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
Az oktatás eredményességének egyik meghatározó feltétele a felvett hallgatók minısége,
felkészültsége, a közoktatásban megszerzett tudása. A Debreceni Egyetem a felvételi
jelentkezéseket tekintve az ország legnépszerőbb vidéki intézménye, a felvettek létszámát
vizsgálva kizárólag az ELTE elızi meg. A több évre visszamenı statisztikai adatok
bizonyítják, hogy az egyetem folyamatosan növekvı részesedést ért el a jelentkezık és a
felvettek országos létszámaiból (pl. az államilag támogatott mesterképzésben 11%-ot). A
felvételi eredményekrıl részletes elemzés és statisztikák az egyetemi honlapon találhatók.
A hallgatói teljesítmények minıségi és mennyiségi megítélésére egy félévben a korrigált
kreditindex, több féléves teljesítménynél az összesített korrigált kreditindex a legalkalmasabb.
Az egyetem minden hallgatóra kiterjedı rangsort készít, a tanév végén a hallgatók
finanszírozási csoportok közötti átsorolását - további követelmények mellett - a hallgatók
félévenkénti rangsora alapozza meg. Ez a költségtérítéses hallgatókat jelentıs mértékben
ösztönzi. A hallgatói teljesítmények másik mutatója a hagyományos, kreditekkel súlyozott
tanulmányi átlag. A Neptun rendszerbıl nyert kari, félévenkénti átlagok az egyes karoknál
javulást (pl. GYFK, IK, MK, NK), másoknál szinten tartást (pl. KTK, GYTK) mutatnak, de
sajnálatos tény, hogy egyes karokon (pl. ÁJK, MÉK, TTK) – ha csak minimálisan is – de
gyengülés tapasztalható. A bolognai rendszerben tanuló és záróvizsgát tett, végzett hallgatók
tanulmányi idejét, idıbeni elırehaladását is vizsgálták, kimutatásokat készítettek az aktív és a
passzív félévek karonkénti átlagáról a szakok képzési idejéhez viszonyítva. Azokon a karokon,
ahol az egyetemi átlaghoz képest magasabb a lemaradók, a képzési idın túl végzettek aránya
(IK, MÉK, MK, TTK), folyamatosan vizsgálják ennek okait, mind a képzési programok,
tantervek, mind a hallgatói teljesítmények szemszögébıl, mind értékelési, oktatói oldalról.
Felelısségteljes kari és tanszéki döntések születnek annak érdekében, hogy a hallgatók
tanulmányi ideje, aktív féléveinek száma minél inkább közelítsen az adott szak képzési
idejéhez. Országos probléma a záróvizsgát tett hallgatók jelentıs hányadánál a nyelvvizsga
hiánya. A Debreceni Egyetemen karonként is eltérı mértékben jelentkezik ez az oklevél
kiadását késleltetı hiányosság. Kiemelkedıen magas (35%) a volt fıiskolai karokon a
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nyelvvizsgát képzési/tanulmányi idı alatt teljesíteni nem tudók aránya. Az egyetem kiemelt
feladata az idegen nyelvek oktatásának hatékonyabbá tétele, a nyelvtanulási lehetıségek
bıvítése.
Az oklevelek minısítését különbözı képletekkel számolják az egyes képzési területeken/
szakokon, ettıl függetlenül az oklevél-minısítések újabb számszerő mutatót jelentenek az
oktatás eredményességének tanulmányozása során. Örvendetes, hogy az egyetemi mutató
alapján megállapítható a kiváló és jeles minısítésőek arányának folyamatos növekedése, és a
közepes minısítések visszaszorulása.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A humánerı-gazdálkodás egyrészt egyetemi szinten kerül szabályozásra, másrészt szervezeti
szintenként tartalmazhat részletszabályozást. A Ftv. által is meghatározott munkakörökhöz
kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket és követelményeket az egyetemi SzMSz, valamint a
„Debreceni Egyetem Szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról,
a pályáztatás rendjérıl és egyéb foglalkoztatási szabályokról” határozza meg. Az egyetem
munkaerı-tervezési gyakorlata az Intézményfejlesztési Terv részét képezı, a „Humán stratégia
jellemzıi,
foglalkoztatási
terv
kidolgozása,
foglalkoztatási
követelményrendszer
meghatározása” elnevezéső fejezetben került meghatározásra. Egyetemi szinten a megfelelı
munkaerı toborzása és kiválasztása a jogszabályoknak megfelelıen történik. Az egyetem
szenátusi bizottságaként mőködik a Promóciós Bizottság, amely az egyetemi ill. fıiskolai
tanári, egyetemi ill. fıiskolai docensi, tudományos tanácsadói, tudományos fımunkatársi
elıterjesztésekrıl alakít ki véleményt. A megfelelı oktatói és kutatói utánpótlás biztosítéka a
legkiválóbb hallgatók végzésük utáni alkalmazása. A hallgatók felkészítését segíti a több éve
eredményesen mőködı Tehetséggondozási Program és a doktori képzések is.
Teljesítményértékelési rendszert az egyetem évek óta alkalmaz, vizsgálja, hogy az oktatók és a
kutatók oktatási, ill. kutatási feladataikat milyen szinten, milyen minıségben látják el,
hasonlóképpen értékelik a vezetıi teljesítményt, azaz a vezetıi tevékenység ellátásának
színvonalát. A hallgatók törvény adta jog alapján véleményezik az oktatók munkáját, ennek
szabályait az egyetem minıségfejlesztési programja határozza meg. Az egyetem a méréseihez
az EvaSys szoftvert használja, így papíralapú és online méréseket egyaránt végeznek az Oktatói
Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) során, melynek eredményeképpen gyors és
mindenki számára kommunikálható értékelések állnak rendelkezésre. A papíralapú
véleményezés fenntartása környezettudatossági szempontból ellentmondásos. A véleményezés
hatására tett lépésekkel, különösen ezeknek hallgatókkal történı megismertetésével a hallgatók
általában nem elégedettek.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A szolgáltatások körében központi szinten szervezik, de helyi egységekkel (pl. kérvények
átvétele) bonyolítják le a kollégiumi felvételi eljárást, a szociális ösztöndíjak igénylését, a
mentálhigiénés tanácsadási szolgáltatások ellátását, a fogyatékossággal élı hallgatók
támogatását, egyes sport szolgáltatások igénybevételét, a könyvtári feladatok ellátását. A
hallgatói térítési és juttatási szabályzat alapján egyes ösztöndíjak odaítélése központi (szociális
ösztöndíj, kiemelt mővészeti ösztöndíj, kiemelt sportösztöndíj, kiemelt tehetséggondozási
ösztöndíj), más ösztöndíjak odaítélése kari (tanulmányi ösztöndíj, kari kiemelt szakmai és
tudományos ösztöndíj, szakmai gyakorlati ösztöndíj, terepgyakorlati támogatás) hatáskörben
történik.
A hallgatói szolgáltatások fejlesztésére pályázati források bevonását szorgalmazzák, amelynek
érdekében a DE részt vett a „Minıségkultúra a hallgatói szolgáltatások területén” nemzetközi
projekt kidolgozásában, s azt célkitőzéseibe beépítette. A hallgatói szolgáltatások területén új
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típusú igények jelennek meg, részben a hallgatói létszámok növekedése, másrészt a hallgatók
növekvı elvárásai folyományaként.
Az álláskeresés elıtt álló hallgatók számára központi szinten a DE HÖK szervezeti
egységeként mőködı Hallgatói Karrier Iroda és Szolgáltató Központ biztosítja a karriertanácsadással és álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatásokat. Évente április vagy május
hónapban állásbörzét szerveznek az egyetem fıépületében. Az intézményi hallgatói-és
karrierközpont gondolata már évek óta érlelıdik az egyetem vezetésében, hogy minden
hallgatót segíthessenek a tudatos karriertervezésükben, illetve felkészítsék ıket a munkaerıpiaci kihívásokra. Az intézmény tizenöt karából azonban jelenleg csak a Mőszaki Karon és az
Egészségügyi Karon mőködik karrier-, illetve szolgáltató iroda.
A hallgatók szociális ellátásának jelentıs részében megvalósult az egyablakos ügyintézés. Az
idıben egymáshoz közel álló kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj eljárások egyszerre,
egy pályázat keretében, döntı többségében elektronikusan zajlanak. Az egyetem 11 saját
kollégiumot üzemeltet, a hallgatók elhelyezésére egy diákotthon szolgáltatásait is igénybe
veszi, esetenként további férıhelyeket bérel. A Hatvani szakkollégium az egyetem egyik
épületében kapott elhelyezést. A 2011/12. tanév elsı félévében így a hallgatók 3770
kollégiumi, 922 diákotthoni, 33 bérelt és 105 szakkollégiumi, mindösszesen 4830 férıhelyet
vettek igénybe, s ez gyakorlatilag teljes feltöltést jelent. A kollégiumok döntı többségét az
elmúlt egy évtizedben alakították ki, vagy újították fel. A számítógépes hálózat az utolsó öt év
fejlesztéseinek eredményeként minden kollégiumi szobában elérhetı.
A mentálhigiénés szolgáltatásokat központi szinten a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és
Esélyegyenlıségi Központja (DEMEK) biztosítja. A DEMEK jelenlegi épülete európai uniós
pályázati forrásból 2010-ben került felújításra. Az egyetemen tanulmányokat folytató
fogyatékossággal élı hallgatók a tanév elején a DEMEK-hez benyújtott esélyegyenlıségi
adatlap kitöltésével és leadásával regisztráltathatják magukat az egyetem esélyegyenlıségi
programjába. Az országban elsıként a DE vezette be a „rochesteri” mintára épülı jegyzetelı
szolgáltatást. A mozgáskorlátozott hallgatók számára egy minden kritériumnak megfelelı
(rámpa, 5 pontos biztonsági öv) szállító mikrobusz biztosítja a közszolgáltatásokhoz, az
egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutást, megkönnyíti az eljutást az egyetemi
épületekbe.
A DE szenátusa 2011 tavaszán átalakította a sport célú feladatok szervezésének és
finanszírozásának rendszerét. A sportcélú tevékenységek ellátása megoszlik a centrum/TEK
szinten mőködı testnevelési és sportközpontok, a DE HÖK és a DE Atlétikai Club, valamint az
e szervezetek delegált tagjai által alkotott, közvetlenül a rektornak alárendelt, egyetemi
központi szintő Testnevelési Koordinációs Testület között. Minden alapképzésben két féléven
keresztül, mesterképzésben egy féléven keresztül, osztatlan képzésben három félévben
kötelezı a heti két óra testnevelés. A hallgatók számos sportágban egyetemi bajnokságokban
indulhatnak, melyeket központi szinten a DE HÖK Sport Irodája szervez meg. A hallgatók
egészséges életmódra nevelését az egyetem fontosnak tartja, ezért a testnevelés tárgyból az
aláírás megszerzésének feltétele a hallgatók fizikai teljesítıképességét mérı ún. Hungarofit
felmérésen való részvétel is. Az egyetem sportéletének gerincét ezen kívül a különbözı
sportrendezvények, bajnokságok alkotják. A város és az egyetem együttmőködésének
eredményeként jött létre 2011-ben a Magyar Sport- és Életmódfejlesztı Klaszter, amely
feladatának tekinti a sport és az egészségtudatos életmód terén mőködı szervezetek, cégek
tevékenységének összehangolását.
3.6. Belsı információs rendszer
Az egyetem karai a tanév elején elkészítik a szakonkénti képzési tájékoztatókat, amelyeket
korábban nyomtatott formában, ma már CD-n kapnak kézhez a hallgatók. Az egyetemi és kari
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honlapokon elérhetık a felvételi és oktatási információk különbözı szinten, a facebook
egyetemi közösségi felületen feltett hallgatói kérdésekre az illetékesek válaszolnak. A kari
tanulmányi részlegek, a centrumok oktatásszervezési központjai, az oktatói tanácsadók, az
EHÖK tisztségviselıi, a karrier irodák munkatársai személyesen is rendelkezésre állnak. A
hallgatók és az oktatók közötti kommunikációban a Neptun elektronikus tanulmányi rendszer
és az e-Learning alapú Moodle rendszer nyújt segítséget. Az egyetem EvaSys felméréskészítı
és kiértékelı szoftver rendszerét a minıségbiztosítási méréseken túl egyre több számonkérési
és egyéb felmérési feladatra is igénybe veszik. A Debreceni Egyetem gazdaságinformatikai
rendszere több, egymással szorosan együttmőködı alrendszerbıl tevıdik össze. Központi
eleme az SAP R/3 4.7 integrált ügyviteli rendszer, amelynek hat modulja került bevezetésre. Az
Orvos- és Egészségtudományi Centrumban a MedSolution integrált kórházi betegnyilvántartó
rendszert használják, amely online mőködik.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság elsıdleges fóruma az egyetem és a karok honlapjai. Az egyetemi honlap
felépítésének aktualizálására, az információk frissítésére minden tanév kezdetén kerül sor. A
karok friss híreit, információit szinte heti gyakorisággal, illetve igény szerint frissítik. Évente
kétszer szerveznek kari nyílt napokat, melynek keretében tájékoztató elıadásokat, kiállítást
tartanak a jelentkezık és a képzések után érdeklıdık számára. Ezen kívül a karok részt
vesznek az egyetem által szervezett DExpon, az EDUCATIO kiállításon és a Szociális EXPO-n
is, melyen bemutatkozó elıadásokat tartanak a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó
Iroda (TADI) munkatársai és a kar hallgatói. Az intézmény ugyancsak figyelmet szentel az
egyetemi élet megjelenítésére is, amit a kéthetente 4000 példányban megjelenı saját
nyomtatott újság biztosít. A városi rádió és televízió csatorna is jelentıs mértékben ad helyet az
egyetemi élettel, aktualitásokkal kapcsolatos híreknek. Az egyetem vezetése a nyilvánossággal
való kapcsolattartást a sajtón keresztül is tudatosan szervezi helyi, regionális és országos
szinten egyaránt.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A Debreceni Egyetem igen részletesen és a megfelelı egyetemi szintő dokumentumokkal
alátámasztva mutatja be az intézmény erısségeit, gyengeségeit, lehetıségeit, illetve az azokat
meghatározó környezeti körülményeket. A következıkben – a bemutatott konkrét elemzés
színvonalát messzemenıen méltányolva – rövid összefoglaló megállapításokat teszünk:
A Debreceni Egyetem stabil vezetıi csoportja által hosszabb idıtávon érvényesített,
egységesen képviselt egyetemfejlesztési és nemzeti szerepvállalási koncepciót követ.
Megvalósításához erıs pozíciókat szerzett meg az országos és regionális szakpolitikában,
egyenrangú partneri kapcsolatokat alakított ki a régió meghatározó önkormányzati és
gazdasági-piaci szereplıivel.
Az egyetem fejlıdésének javítandó, nem kielégítı oldalai nem választhatók el a régió
hátrányos sajátosságaitól. A jelenlegi feltételek mellett nehéz letelepülésre bírni nemzetközi
ígéretnek tekinthetı dinamikus, fiatal kutatókat. Szinte megoldhatatlan dilemmát jelent a régió
tömeges szakemberigényének nagy óraterheléső, a tudásanyag tekintetében viszont rutinszerő
oktatással történı kielégítése és az európai kutatási élvonalban intenzív nemzetközi
kapcsolatokkal, gyors reakcióval, koncentrált erıforrásokkal és eredeti problémamegoldással
elismerést kivívó kutatás. Elırelépés csak az országos és regionális környezet kedvezı
alakulásával képzelhetı el.
Az egyetem további fejlıdésének lehetıségeit a magasabb oktatási és kutatási minıséget
megkövetelı nemzetközi jelenléttel elérhetı, valamint a kiválósági versennyel/pályázatokkal
elérhetı források bıvítése irányában keresi, ám a rutinfeladatok ellátását és a nagy kockázatú
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eredeti alkotómunkát támogató differenciált intézményi háttér kialakításának nem kedveznek a
jelenlegi felsıoktatási tendenciák.
A választott stratégia jelentıs instabilitási kockázatokat hordoz, különösen, miután az általános
társadalmi célkitőzésekben hiányzik a politikai közmegegyezés.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások az intézmény számára
1. Javasoljuk, hogy részletesen elemezzék a Debreceni Egyetem szervezetében a centrumszint közbeiktatásának hatásait. Mutassanak rá mely területeken a leghatékonyabb a
centrumok szintjére vitt döntéshozatal. Vizsgálják meg, hogy mely kérdésekben
célszerőbb az egyetemi vezetés és a karok közvetlen kapcsolattartása. Megvizsgálandó,
hogy lehetséges-e az eltérı bevételi lehetıségő, de egyformán fontos feladatot ellátó karok
gazdálkodási egyensúlyának biztosítására bizonyos esetekben az átcsoportosítások
feljebbvitele a centrumok döntési szintjérıl.
2. Javasoljuk, hogy a DE kutatóegyetemi címének fenntartása, a gazdálkodástudományi
területen is magas minıségő képzések és kutatási eredmények felmutatása érdekében az új
szabályozási környezet figyelembevételével a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Kar (KTK), a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK), valamint –
integrálódása esetén – a Nyíregyházi Fıiskola érintett kara folytassanak egyeztetı
megbeszéléseket a gazdasági képzésben résztvevı hallgatók alap-, mester- és doktori
szintő oktatását szolgáló legjobb szervezeti és képzési szerkezet megtalálása céljából.
Érdemes akár a jelenlegi centrumfelosztáson túlnyúló megoldásokban is gondolkozni.
3. Egyetemi szintő, az Orvosi- és Egészségtudományi Centrumon túllépı stratégiai kérdés a
Népegészségügyi Kar és az Egészségügyi Kar közötti megfelelı munkamegosztás
kialakítása, amelyben a földrajzi távolság speciális megközelítést igényel.
4. Javasoljuk a sokszintő döntési mechanizmus hierarchiáját alkalmanként elkerülı,
kezdeményezı, véleményezı lehetıséget biztosító fórum(ok) kialakítását a
legdinamikusabb oktatók/kutatóknak: pl. Nagyprojektek Vezetıinek Tanácsa, Professzori
Tanács.
5. Javasoljuk, hogy az Intézményfejlesztési Terv részeként az egyetem készítsen stratégiai
tervet a 45 év alatti oktatók/kutatók pályázati részvételének ösztönzésére a nagy összegő
kutatástámogatási és csoportalapítási személyi pályázatokon (ERC Starting Grants,
Lendület, OTKA NF). Keressék meg az intézményi hozzájárulás/befogadás jelentıs
hozzáadott értéket mozgósító lehetıségeit és azok biztosításának formáit.
6. Javasoljuk, hogy az Intézményfejlesztési Terv részeként az egyetem készítsen stratégiai
tervet széleskörő empirikus kutatások indítására a közoktatási rendszernek az óvodaitól a
középiskolai szintig ívelı fejlesztése, az óvópedagógusok és tanárok munkája
szempontjából releváns témakörökben. Erısítse ezen a területen a pedagógiaipszichológiai tanszékek és a szakmódszertani fejlesztésért felelıs tanszékek karokat
átfogó együttmőködését.
7. Javasoljuk, hogy az egyetem 2012. december 31-ig végezze el a kihelyezett tanszékek
létesítésére, partnerintézményi kapcsolatokra vonatkozó szerzıdések és az
együttmőködések minıségbiztosításával kapcsolatos dokumentumainak frissítését. A
szabályzatoktól elvárható, hogy tartalmazzák
• a kihelyezett tanszék/laboratórium/gyakorlóhely tanrendi és tanrenden kívüli oktatási
feladatainak
felsorolását
(kredites
elıadás,
tanrendben
szereplı
laboratóriumi/munkahelyi gyakorlat, diákköri, alap- és mesterszakos hallgatói
témavezetés, rezidens tanárok mentorálása stb.);
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• a feladat ellátásáért felelıs vezetık személyének rögzítését (1-1 fı az egyetem és az
együttmőködı partner részérıl), a felelıs vezetıktıl elvárt szakmai tapasztalat és
tudományos fokozat szintjét. („tanszék” esetében az elvárható minimum legalább egy
(1), tudományos fokozattal rendelkezı, az oktatásban rendszeresen közremőködı
személy a kihelyezett egységet mőködtetı szervezet alkalmazásában.)
• az együttmőködı szervezet vezetıjének tudományos fokozat hiányában az egyetem
által adományozható „címzetes tanár/docens” cím odaítélésének kritériumait és
eljárását;
• a feladat ellátásában résztvevı további munkatársak elvárt számát és az
együttmőködési szerzıdés hatályának ideje alatt a feladat ellátásának szerepeltetését
munkaköri leírásukban;
•a
kihelyezett
tanszék/laboratórium/gyakorlóhely/partneriskola
besorolásának
(megnevezésének) kritériumait az oktatási feladat és az azt ellátók tudományos
minısítése figyelembevételével;
8. Javasoljuk, hogy az egyetem 2013. május 31-ig végezze el jelenlegi kihelyezett
tanszékeinek és partneriskoláinak a fentiek szerinti osztályba sorolását, és szükség esetén
kezdeményezze az együttmőködési szerzıdések, illetve a kihelyezett egységek
megnevezésének megfelelı módosítását.
9. Javasoljuk, hogy a DE Tudományos és Kutatóegyetemi Tanácsa tegyen koncentrált
erıfeszítést kutatási-fejlesztési produktumainak áttekinthetı és naprakész nyilvántartási
rendszere (DEA) továbbfejlesztésére. Ennek publikációs szegmense legyen
kompatibilis/azonos az MTMT-vel. A fejlesztések eredményeként nyújtsanak lehetıséget
a szakmai közvélemény által elismert nem-publikációs jellegő alkotások nyilvántartására
is.
10. Javasoljuk, hogy a mőszaki szakemberképzés fejlesztésének gyorsítására és belsı
koherenciájának növelésére keltsék életre a Mérnökképzési Kollégiumot, annak
munkájában vegyen részt az egyetemnek a mőszaki- és informatikai mérnökképzésben
érdekelt minden kara. Stratégiájának kialakításakor kérjék fel közremőködésre a hazai
mőszaki és informatikai szakemberképzés néhány nagy tekintélyő alakját és a régió vezetı
iparvállalatainak képviselıit.
11. Javasoljuk a hallgatók véleményezési rendszerének környezettudatos mőködtetését.
Ajánljuk továbbá a minıségbiztosítási felelısöknek, hogy visszajelzési nyilvánosságot
biztosítsanak a hallgatói véleményezés nyomán születı oktatási korrekciós döntéseknek az
érintett oktatók személyiségi jogainak tiszteletben tartásával. Ezzel jelentısen növelhetı a
véleményezésben résztvevı magasabb évfolyamos hallgatók aránya.
12. Javasoljuk, hogy tegyenek központi erıfeszítést a hallgatók nemzetközi mobilitásának
fokozására.
13. Javasoljuk, hogy fejlesszék a hallgatók szaknyelvi és második nyelv tanulási igényeinek
kielégítését támogató, teherviselı képességükkel arányos térítéső nyelvtanulási és
gyakorlási lehetıségek rendszerét és kapcsolják össze a hallgatói igények rendszeres
monitorozásával.

18

DE AJK akkreditációs jelentése

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Állam- és Jogtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karát a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást4.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 52 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 2028 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 700 fı.

4

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A korábbi, 47 éves (kényszerő) szünet után 1996–ban indult meg újra a jogászképzés
Debrecenben – a kezdetekkor a miskolci jogi kar gyámsága alatt, majd 2003-tól önálló kari
keretek között. Azóta a kezdeti gondok jó része megoldódott, jelenleg a Kassai úti campuson
kapott önálló épületek, valamint épületrészek, a KTK-val közösen fenntartott könyvtár nyújt
megfelelı elhelyezkedést és kereteket az oktatáshoz és kutatáshoz.
A DE Állam- és Jogtudományi Kara a különbözı képzési szinteken (alap-, osztott és osztatlan
mesterképzés, szakirányú továbbképzés) és formákban (teljes idejő, illetve részidejő képzés)
nem kiemelkedı, de alapjában megfelelı színvonalon látja el oktatási feladatait, biztosítja ezen
képzések személyi és tárgyi feltételeit. Kutatás a karon alapítása óta folyik, amelynek ma a
2006-ban indult Állam-és jogtudományi doktori iskola ad keretet. Az iskola 2010-ben nyert
ötéves akkreditációt.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar több olyan bizottságot is mőködtet, amelynek a faladata, hogy folyamatosan ellenırizze
az oktató munka szakmai színvonalát, s ugyanakkor elképzeléseket fogalmazzon meg a
minıségbiztosítás és –fejlesztés területén is. Ehhez, ha nem is teljes körően, de megvannak a
szervezeti keretek. Megnyugtató, hogy a kar vezetı professzorai eltökéltek a magas minıség
elérése, biztosítása szándékában. A kitőzött célok reálisak, helyesen látják az elırelépés céljait.
A minıségbiztosítás egyik legfontosabb területe a doktori képzés és a habilitáció. A 12
tanszékbıl és egy szakcsoportból álló karon a doktori és habilitációs ügyek intézését ugyanaz a
bizottság végzi. Ebben a több más egyetemen alkalmazott struktúrát követik, amely alkalmas
lehet arra, hogy kellıen szigorú feltételek teljesítése alapján lehessen szakmai szempontból
elıre lépni. A menedzsment kellı hatékonysággal igyekszik érvényesíteni a minıségi
szempontokat.
A vezetés országos kapcsolatai megfelelıek, ugyanakkor nemzetközi vonatkozásban nem
mondható el ugyanez, bár törekszenek minél több külsı szakértıt bevonni mind a doktori,
mind a habilitációs eljárások bírálói, bizottsági tagjai közé. Regionális kapcsolataik
kiemelkedıen jók, érzékenyen reagálnak a térség munkaerı elvárásaira.
A HÖK megfelelı módon vesz részt a kar közéletében.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A másfél évtizede indult hagyományos, egyetemi szintő jogász képzés után a többciklusú,
„bolognai” rendszer bevezetésével, az osztatlan mesterképzésként megmaradt jogászképzés
mellett 2006-ban itt is megindult az igazgatásszervezı alapszakos, majd három évvel késıbb a
közigazgatási mesterszakos képzés. Az itt szerzett tudás jól felhasználható a térségben, éppúgy
mint a különféle itt tanított szakirányok kínálta ismeretek. A volt hallgatók nagy része
Debrecenben és a környezı megyékben helyezkedik el. A végzett hallgatók visszajelzése
erısíti a kart abban, hogy helyes oktatási stratégia szerint dolgozik.
A kar „teljes idejő” oktatói létszáma 52 fı, közülük négy nyelvtanár. A részmunkaidıs és
egyéb megbízással alkalmazottak egy részének is van tudományos fokozata, a minısített
oktatók száma összességében 32 fı. A Büntetıjogi és kriminológiai tanszéknek, valamint a
„tanszéki jogú” szakcsoportnak is adjunktus a vezetıje. A jogász szak felelıse egyetemi tanár,
az igazgatásszervezı alapszak és a közigazgatási menedzser mesterképzés felelıse ugyanaz a
személy, szintén professzor. Mindkét professzor az ötvenes éveinek elején jár, tehát ez a
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helyzet hosszabb távon biztosítja a fı képzési területek irányításának megfelelı szintjét. Az öt
szakjogászi és hét szakokleveles szakirányú továbbképzés felelısei szintén minısítettek,
legalább egyetemi docens rangúak.
A PhD képzésre felvett hallgatók az 1.-4. félévben egységes tananyag szerint és kötelezı
jelleggel járnak az órákra (heti hat), az ötödikben és hatodikban a disszertáció tematikájához
kapcsolódó, szabadon választható órákat látogatnak. Az államilag finanszírozott PhD hallgatók
létszámát minden évfolyamon meghaladja a levelezı doktoranduszoké. Velük a kar minısített
oktatói sokat foglalkoznak, szakmai fejlıdésüket lelkiismeretesen irányítják, ezt az
érdekeltekkel folytatott megbeszélések alátámasztják. A szigorlati és a védési bizottságokat
úgy állítják össze, hogy abban több legyen a „külsıs” kolléga, mint az egyetem alkalmazottja.
Így ezen a területen biztosítottnak látszik a minıségi képzés, ebbe az irányba hat egyébként a
kötelezıen elıírt munkahelyi vita is. A védési eredmények kb. fele-fele arányban summa cum
laude és cum laude. A megvédett disszertáció elfogadásáról a tudományterületi tanács dönt, az
EDHT csak tudomásul veszi a döntés végeredményét.
A hallgatók már a belépéskor rendelkeznek a szükséges, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt
idegen nyelvi tudással, így ennek hiánya miatt csak nagyon kevés végzıs nem kap diplomát.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotói tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere
A karon a tudományos, publikációs tevékenység az elmúlt idıszakban kisebb hullámzás
mellett, de számszerőségében csökkenı tendenciájú, míg 2006-ban 240 közleményük volt,
2011-ben 143. Az idegen nyelven megjelent folyóiratcikkek száma szinte változatlan, évi 1117 volt, nem is magas és ritkán is ütik meg a nemzetközi mércét. Tudományos jelentıségük,
„láthatóságuk” az önértékelésbıl citációs adatok híján nem ítélhetı meg pontosan, annyi
megállapítható, hogy ezek általában szők körben maradnak. Van, de kevés a kari
produktumban a szakterületen értékesnek minısülı, rangos hazai vagy külföldi kiadónál
megjelent monográfia. A honlapjukon található, tanszékenként egységesített és kategorizált
publikációs lista áttekintést ad publikációs tevékenységükrıl, bár a lista nem pontosan
informál, pl. a könyvként megadott tételeknél nem jelölik a kiadvány terjedelmét (az MTMTben ez kötelezı!).
Pályázati tevékenységük és annak eredményei a szükséges erıforrások elıteremtését
kiegészítik, de nem dominánsak, talán azért sem, mert a jogi-igazgatási szakterületen
meglehetısen kevés nagy volumenő pályázat kerül kiírásra.
A kar gazdasági önállósága viszonylag csekély, költségvetésük alapvetı paramétereit az állami
támogatás feltételrendszere és az egyetemi gazdálkodási szabályzatok szabják meg. A Kari
Tanács által elfogadott kari belsı költségvetést a centrumszinten, a TEK gazdasági
igazgatójának kell jóváhagynia. Az elmúlt öt évben fegyelmezett, biztonságos gazdálkodása
fedezte az infrastruktúra fejlesztést és állagmegırzést (könyvtár, számítógépek, terem- és
épület-felújítások, stb.), valamint a személyi kiadásokat, a többletteljesítményt nyújtó oktatóik
külön díjazását, neves gyakorlati szakemberek bevonását az oktatásba, oktatók külföldi
tanulmányútjait, konferencia-részvételeit és publikációs lehetıségeit.
Általánosan jellemzı a nemzetközi kapcsolatok háttérbe szorulása. A karnak vannak ugyan
külföldi (Erasmus) kapcsolatai, de ezeket közel sem használja ki eléggé. A hallgatók alig
mennek külföldi részképzésre: állításuk szerint az Erasmus ösztöndíj biztosította keret (kb. 300
euro) semmiképpen sem elegendı a kinti albérlet, utazás, élet költségeinek a fedezésére. A Kar
kiegészítı ösztöndíjjal támogatja a kiutazást, ami iránt változó érdeklıdés mutatkozik.
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3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
Minıségpolitikájukat a Minıségbiztosítási és -fejlesztési Bizottság közremőködésével
valósítják meg. A bizottság a kar vezetésének felkérésére – elnökének irányításával – eseti
vizsgálatokat, kutatásokat, méréseket és elemzéseket végez. Együttmőködik a dékánnal:
általános, stratégiai kérdésekben, a vezetésre vonatkozó elemzésekben, az oktatási
dékánhelyettessel: az oktatás minıségbiztosításában (pl. az oktatói munka hallgatói
véleményezésében stb.), a fejlesztési dékánhelyettessel a középiskolai beiskolázási stratégia
alakításában, a végzett hallgatók utánkövetésében és a munkaerı-piaci szereplık
megkeresésében, illetve a tudományos dékánhelyettessel szükség szerint a rangsorok
tudományos dimenzióinak az elemzésében. Ezen túlmenıen a bizottság beszámol a kari
tanácsnak a végzett munkáról, tájékoztatja a tanszékvezetıi értekezletet a minıségbiztosításiés fejlesztési tevékenységek eredményeirıl, kikéri a tanszékvezetık véleményét, és az egyes
tanszékvezetık kérésére méréseket, vizsgálatokat folytat. Ahol a jogszabály elıírja, ott bevonja
a HÖK képviselıit is.
Szoros az együttmőködésük az egyetemi és centrum szervezetekkel, amit a közös mérések,
vizsgálatok és minıségfejlesztési feladatok, valamint a közös infrastruktúra (különösen az
Evasys rendszer alkalmazása) indokol. A kar minıségbiztosítási dokumentumai, illetve a
hallgatói felmérések eredményei nyilvánosak, a kar honlapján megtekinthetık.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A szakindítási, szaklétesítési eljárások az egyetemen és a karon is rögzített szabályok alapján
történnek, az elızetes hatásvizsgálatoktól kezdve a javaslattevı, véleményezı, elıkészítı és
döntéshozó jogosultsággal rendelkezı fórumokon keresztül. Mindkét új típusú
(igazgatásszervezı alap-, ill. közigazgatási mester) képzésük szakmai tartalmának
összeállításakor figyelembe vették a térségben mutatkozó igényeket, s olyan ismereteket
nyújtanak, amelyek a gyakorlatban jól felhasználhatók. A munkaerıpiac iránti érzékenység
kifejezésre jut a különféle, itt oktatott szakirányú továbbképzések (gazdasági, egészségügyi,
HR, környezetvédelmi szakjogász stb.) kínálta ismeretekben is. Az érdeklıdés azt bizonyítja,
hogy ezek „életképes” képzések.
A képzési programok kidolgozása és reformja során a kari nyilvánosságot biztosítják, a konkrét
javaslatokat eleve a hallgatói önkormányzat bevonásával pontosítják, az oktatókat kari
hírlevélben, a hallgatókat a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül tájékoztatja
az illetékes dékánhelyettes. A képzések fejlesztésénél folyamatosan figyelembe veszik a
munkaerı-piaci szereplık és a végzett hallgatók körében folytatott mérések, kutatások és a
rendszeres kapcsolatokból származó, praktikus ismeretek eredményeit. 2010-tıl ennek az
intézményi DPR vizsgálat a kerete, melyben a fıbb kompetenciák mérésére kerül sor. Ennek
keretében keresik fel a munkáltatókat is, és egy összehasonlítható mutató segítségével vetik
össze az oktatók, a hallgatók és a munkáltatók véleményét a szakmákhoz szükséges
kompetenciákról.
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3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
Bizonyos képzési formák esetében az oklevelek tanulmányi átlaga túl magas (4.5-5). Probléma
lehet, hogy ha mindenki jeles osztályzatot kap, könnyen értéktelenné válik a valóban
kiemelkedı teljesítmény. Az oktatók az általánosan tapasztalható magas osztályzatok okát az
elızetes szelekcióval magyarázzák; csak a legjobb hallgatók jutottak el a tanulmányok végére,
tehát reális a magas minısítés.
A hallgatói fórumon az oktatás erısségeit állító pozitív vélemény mellett néhány probléma is
megfogalmazódott, például, hogy a rengeteg kötelezı óra miatt a hallgatóknak nem marad elég
idejük az önálló munkára, pedig ennek szükségét érzik.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A karon szervezett PhD-képzésben az oktatói kvalifikációnak az elvárhatónál alacsonyabb
tudományos szintjét tükrözi, hogy törzstagjai közül mindössze egyetlen egy fı az MTA
doktora. Következménye lehet ez annak is, hogy a kari minıségbiztosítás a személyi feltételek
terén a törvényi követelményeknek való „legszőkebb” megfelelésen nem megy túl, az oktatói
elımenetel feltételéül nem köti ki a habilitáció vagy az MTA doktora cím megszerzését. Nem
elıírás, hogy az elıbbi megléte az egyetemi docensi, az utóbbi a professzori kinevezés
feltétele. (A jogászok körében nehézséget jelent – véleményük szerint – az MTA osztályának és
szakbizottságának döntéshozatali belterjessége, vagyis hiába próbálkoznának disszertáció írásával,
védésével, az MTA megfelelı köreiben tapasztalható összefonódások úgyis megakadályoznák ıket a
cím megszerzésében. Ezért inkább meg sem kísérlik ezt. Az egyetemen és karon belüli erıviszonyok
egyébként is lehetıvé teszik az ilyen típusú kudarc veszélyével nem fenyegetı, „kényelmesebb”
elımenetelt. Bár nem feladatunk az MTA-ra vonatkozó véleménnyel kapcsolatban állást foglalni,
megjegyezzük, hogy a kérdésben a Debreceni Akadémiai Bizottsághoz fordulás lehetısége adott.)
A kar egyetlen DSc professzora egyaránt irányítója az igazgatásszervezı alapszaknak és a
közigazgatási mesterszakos képzésnek is. E helyzetre részben magyarázatul szolgálhat a kar
fiatal, másfél évtizedes „életkora”. Hosszabb távon problematikus ugyanakkor, hogy vezetıi
nem dolgoztak ki részletekbe menı stratégiát arra nézve, mi módon lehetne hazai (és
nemzetközi) szinten is elıbbre lépni, szakmai körökben magasabban pozícionálni az itt folyó
kutatásokat és képzéseket. Egyelıre csak fél- vagy egyéves szabadság biztosítása merült fel
lehetıségként azon kollégák számára, akik vállalkoznak az MTA doktora cím közeljövıben
történı megszerzésére. Ezen túlmenıen a kar mintegy évi kétmillió forinttal tudja támogatni a
külföldi tanulmányúton vagy konferencián való részvételt bárki számára. Támogatják a
publikációs tevékenységet is, a „belsı” kiadványok mellett vannak külsık is, ilyen
szempontból említést érdemel s Gondolat Kiadóval való együttmőködés.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Jól felszerelt, gazdag, külföldi szakirodalmat is tartalmazó könyvtár áll a hallgatók
rendelkezésére, azonban a jogi-közgazdasági könyvtár nyitvatartási ideje nem váltott ki
hallgatói megelégedést. A könyvtár egyébként minden feltételt képes biztosítani (könyvek,
folyóirat, internetes hozzáférés) a nyugodt hallgatói tanuláshoz, ezért is fogalmazódik meg az
igény a hosszabb nyitva tartásra.
A fıként a régióból érkezı és esetleg támogatott elhelyezést igénylı hallgatók részére ezt
biztosítani tudják a campuson (1), illetve azon kívüli (2) kollégiumokban, valamint a kar
hallgatói is jelentkezhetnek a Kassai úti campuson található 928 férıhelyes Campus Hotelbe,
és a szakkollégiumba is.
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3.6. Belsı információs rendszer
Az általános információszolgáltatás a kar oktatói és más munkatársai számára a bevett
gyakorlat alapján (kari honlap, hírlevél, e-mail) történik. A Dékáni Hivatal folyamatosan
frissített levelezılistán keresztül tájékoztatja az érdekelteket az aktuális és jövıbeli
feladatokról, kari, egyetemi, szakmai eseményekrıl, pályázati lehetıségekrıl, de ezek az
információk nagyrészt a honlapon is elérhetık. Ezen kívül heti rendszerességgel tartanak
vezetıi, havonta tanszékvezetıi értekezleteket, tanévenként pedig legalább egyszer összoktatói
értekezletet. A Kari Tanács tanévenként szükség szerint, de legalább hat alkalommal ülésezik,
határozataikról hírlevélen keresztül, illetve a honlapról lehet értesülni. A hallgatók
tájékoztatását a tanulmányaikkal kapcsolatos adminisztratív teendıikrıl (tantárgyfelvétel,
követelményrendszer, mintatanterv), illetve a tananyaghoz, tansegédletekhez való
hozzáférésrıl, oktatókkal való konzultációs lehetıségekrıl a Neptun rendszer és a Moodle
tanulmányi rendszer segíti.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság tájékoztatásához az egyetemen alkalmazott technikák mindegyikét (kari
honlap, prospektusok, középiskolai toborzó kampány, nyílt napok, facebook) igénybe veszik.
A honlapon regisztrált látogatók rendszeres hírlevelet kapnak a kari eseményekrıl. A honlap
mőködtetését és naprakészségét a kari kommunikációs referens felügyeli, munkáját tanszéki
adminisztrátorok segítik.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A külsı korlátok tekintetében a kar alapvetıen nincs más helyzetben, mint a többi hazai jogi
kar. Az erısségek vonatkozásában nem látszik teljesen megalapozottnak az általuk
hangsúlyozott „magasan kvalifikált oktatói gárda”, ha ez így lenne, több akadémiai doktoruk
vagy akadémikusuk lenne. Általánosan jellemzı a „dicsekvés”, nagyobb szerénység – a tények
alapján – indokolt lenne. Gyengeségeiket lényegében helyesen látják, ez reményt ad arra, hogy
ezek kijavítása is megtörténik. Fejlesztési törekvéseik helyes utakat jelölnek ki a jövıbeli
tevékenységük számára, meggyızı módon indokolják terveiket.
A veszélyeztetı tényezık között – érthetı módon – a magyar felsıoktatás általános helyzetét,
problémáit említik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalapítása és mőködése, továbbá a
jogászképzés állami támogatásának csökkentése jelentıs következményekkel fog járni a kar
néhány képzését illetıen. Ezt felismerték, tartanak is az eddigi pozitív szaldójú
centrumgazdálkodás felborulásától, s a különbözı hallgatói felvételi létszámok esetére egy
optimista, valamint egy pesszimista (gazdasági) forgatókönyvet készítettek. Csak remélni lehet,
hogy az a feltevésük, hogy a kar a "legrosszabb" esetben is fenntartható, nem bizonyul túl
optimistának.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•
•

A kar hazai szakmai súlya növelendı, nemzetközi kapcsolatrendszere bıvítendı mind
oktatói, mind hallgatói vonatkozásban. Doktori iskolájának fennmaradásához jóval
aktívabb kutatási tevékenység szükséges, meg kell fordítani a publikációk
csökkenésének tendenciáját.
Javasoljuk, hogy a jogtudományi elımenetel MTA-n belül vélelmezett akadályai
ügyében kérjék az MTA Debreceni Területi Bizottságának támogatását.
Hallgató igény alapján javasoljuk a jogi-közgazdasági könyvtár nyitvatartási idejének
meghosszabbítását hétköznapokon 18, szombaton 13 óra utánra is, különösen
vizsgaidıszakban.
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Általános Orvostudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi
Karát a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást5.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 315 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 3220 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 817 fı.

5

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A kar az általános orvosképzés centrális feladata mellett az egyéb szakokon folyó graduális
képzések fontosságát is kiemelten kezeli a képzési célok között. Az orvosképzésben külön
stratégiája van az idegen nyelven folyó képzésnek. A képzési és a tudományos kutatási
tevékenység személyi és tárgyi feltételei igen jók, a stratégiai fejlesztés folyamatos. Jelentıs
erıfeszítéseket tesz a kar, hogy kihasználja a kutató-egyetemi programot, és további lépéseket
tegyen a színvonalas, nemzetközi mércével is életképes kutatáson alapuló oktatás
továbbfejlesztésére. Ehhez jelentıs forrásokat biztosítanak a koncentrált, nagy pályázatok,
amelyeket a karhoz tartozó oktatók nyertek el. A létrehozott új mőszerközpontok biztosítják az
infrastrukturális hátteret. A kutatási témák nagy száma ugyanakkor a szétaprózódás veszélyét
hordozza.
A kar elégedett az integráció adta elınyökkel. A centrum szervezet optimálisan biztosítja a
többi képzéssel való kapcsolatot, valamint a koncentrált és témaorientált pályázási
lehetıségeket.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar mőködése a DE OEC-en belül valósul meg, a centrumot alkotó öt kar között az ÁOK
meghatározó szerepet tölt be, a centrumelnök általános helyettese hivatalból az ÁOK dékánja.
Az ÁOK legfıbb döntéshozó szerve a Kari Tanács, elnöke a dékán, segítıje három
dékánhelyettes, valamint számos kari bizottság és albizottság, melyek egyben többnyire
centrum bizottságok is.
A minıségirányítás kialakult rendszere átfogja az OEC-et. Az ÁOK önállóan nem mőködtet
minıségügyi tanácsot, nem fogalmaz meg önálló küldetési és minıségpolitikai nyilatkozatot,
hanem a DE OEC vonatkozó dokumentumait tekinti magáénak. A rendszert jelenleg az ISO
9001:2008-as szabványnak megfelelıen mőködtetik. Az OEC és karai 2006 óta négyévenként
teljes körő szervezeti önértékelést végeznek, a mérési eredmények (hallgatói, ill. munkatársi
elégedettség stb.) kiértékelésére az új EvaSys szoftvert használják és a PDCA ciklus
alkalmazásával végzik minıségbiztosítási rendszerük folyamatos fejlesztését.
A hallgatók képviselıi részt vesznek a Kari Tanács és annak bizottságai munkájában, a HÖK
elnöke állandó meghívottja a Minıségügyi Tanácsnak, résztvevıje a kari vezetıi
értekezleteknek.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A kar mindenben megfelel az akkreditációs feltételeknek. Több szinten (alap, mester (osztott és
osztatlan), PhD) és több szakon folytat képzést. Az orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai analitikus alapszakon folyó képzésért 2008 óta a kar a felelıs. Részben a régió
sajátos igényeinek megfelelıen indították az orvosképzés mellett 2009-ben a molekuláris
biológia szakon – angol nyelven is – a mesterképzést, melynek jövıjét a munkaerı-piaci
visszhang dönti majd el. Ugyanekkor indult másik mesterképzésük a táplálkozástudományi
mesterszakon, és 2012-ben további mesterképzést indítanak a klinikai laboratóriumi kutató
szakon. Posztgraduális képzéseket is hirdetnek két szakirányú továbbképzési szakon.
Pozitívak a rezidensi beiskolázások mutatói. Az orvos-ellátottság biztosításában az egyetemnek
a régióban történelmi küldetése van.
Az oktatói kar korfája igen jó. Több kiválóan képzett magasan minısített viszonylag fiatal 4050 év közötti oktató-kutató tölt be vezetı pozíciókat.
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A hallgatói létszám a nappali graduális képzésben kismértékő ingadozással tulajdonképpen
stabil, a levelezı képzésben 2009-tıl fokozatos növekedés (23 → 39) figyelhetı meg. A nappali
doktori képzésben résztvevık száma is örvendetesen nıtt az elmúlt idıszakban (109 → 160). Az
orvosképzés mellett további (alap- és mester) képzések beindulásával ezen a karon is
megjelentek az elıírt képzési idın túl végzett hallgatók, az azóta eltelt idı rövidsége (2 év)
miatt állandósult tendencia még nem állapítható meg. Hasonló a helyzet a nyelvvizsga hiánya
miatt át nem adott oklevelek jelenségének megjelenésével is.
A karon igen jelentıs infrastrukturális fejlesztés történt az elmúlt öt évben is, kiemelhetı a
gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlıdése. Az egyes egységek vezetıi az oktatási
infrastruktúra mőszeres fejlesztését is fontosnak tartják (pl. írásbeli vizsgáztatás mőszeres
feltételei a Neurológiai Klinikán).
A karok együttmőködése a centrumon belül példás, az átoktatás (EK, FOK, GyTK, NK)
személyi és tárgyi feltételei kidolgozottak és rendezettek. Az új mesterképzésekben az
együttmőködést (átoktatás igénybevételét) a többi centrum karaival (MÉK, MTK, TTK) a
szakmai szempontok figyelembevételével alakították ki.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere
A kar önértékelésében példásan dokumentálta pályázati eredményeit, azok hazai és nemzetközi
eredményességét, jelentısebb publikációs tevékenységét. Eredményesen szerepeltek a 2012-es
Lendület kiírás pályázati fordulóján. Ezen sikerek értékelése egyértelmő, az ÁOK nemzetközi
szinten is kiemelkedı teljesítményt nyújtó kar. Világszínvonalon teljesítı kutatók élvonalbeli
folyóiratokban publikálnak, nemzetközi pályázatokat nyernek el. Magas színvonalú
laboratóriumok jönnek létre, fiatal kutatók jutnak lehetıségekhez. A klinikai kutatásokat is
módszeresen támogatják. Kiemelendı a klinikai-elméleti kooperációk szisztematikus és
koncepciózus támogatása kari szinten.
A centrumban rejlı lehetıségeket a kar kiválóan használja, példásan együttmőködik a
centrumban tevékenykedı többi karral – pl. Fej-nyaksebészeti központ kialakítása a FOK és az
ÁOK között. Mindez olyan interdiszciplináris klinikai infrastrukturális lehetıségek
kialakulásához vezetett, amelyek az országban egyedülállóak.
A centrum (OEC) keretei között mőködı és gazdálkodó ÁOK éves költségvetésének készítése
és gazdálkodása a karok közötti szoros összhangon alapul. Bevételi oldalának fontos eleme a
térítéses angol nyelvő képzés, 2010-ben az ebbıl származó bevétel összege meghaladta a
költségvetési támogatás mértékét. Az ÁOK gazdálkodásának tartós egyensúlyában tehát
kiemelt jelentısége van a kb. 1300 költségtérítéses külföldi hallgatónak biztosított képzési
programnak Ezt a létszámot jól kiépített ügynöki rendszerük rendszeresen képes toborozni, és
egyre nagyobb hányadukat tudják megtartani az osztatlan orvosi képzés teljes idıszakára. A
jelenlegi létszámmal elérték lehetıségeik határát és más irányok (pl. új mesterszakok indítása)
felé is nyitniuk kell.
Kisebb nagyságrendő bevételi forrás az alapítványi támogatás, illetve az átvett
pénzeszközökbıl és az oktatáshoz kapcsolódó pályázati támogatásokból származó
támogatásértékő bevételek. Az ebben a kategóriában megfigyelhetı csökkenı tendenciát már
az idei évben új oktatási pályázatok benyújtásával igyekszik a kar ellensúlyozni.
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3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kari minıségbiztosítási rendszer magja a jogelıd DOTE-n a kilencvenes évek közepén kialakult Minıségügyi Albizottság (1995), valamint a Minıségügyi Iroda (1998). Azóta a DE
OEC más karaihoz hasonlóan az EN ISO 9001:2000 szabványon alapuló minıségirányítási
rendszert mőködtetik. A kar további sajátossága, hogy a laboratóriumi hálózat minıségügyi
rendszere külön ISO szabvány szerint szabályozott, akkreditált. Mindezek elsısorban a
biztonságos betegellátás követelményének biztosítása érdekében kerültek kidolgozásra és
alkalmazásra. Ugyanakkor az orvosképzés rendszere figyelembe veszi a felsıoktatás európai
standardjait (ESG) is. A minıségbiztosításban az ÁOK is az önértékelésen alapuló
minıségügyi rendszer (EFQM) mőködésére épít. Intézményi szinten Minıségirányítási
Csoport (MICS) szervezi a kari minıségügyi fejlesztések stratégiai elıkészítését és az ehhez
kapcsolódó feladatok végrehajtását. A kari minıségirányítási rendszer és annak mőködése
megfelel az MSZ EN ISO9001:2008 szabványnak, a rendszer belsı auditjára, a vezetıi
felülvizsgálatra évente rendszeresen sor került.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
Újabb szak indítását az igények, a szakember-helyzet és a lehetıségek gondos felmérése elızi
meg, s az eredmények tükrözıdnek a kialakított képzési programokban is. A Tanulmányi
Bizottság a tanév végén felülvizsgálja az adott szak képzési programját, ha szükséges
módosításokat végez, s a Kari Tanács, majd a Szenátus fogadja el a következı tanév hivatalos
képzési programját, mely azután tájékoztatásul felkerül az egyetemi honlapra. A képzési
programok megvalósítása során az oktatói és hallgatói visszajelzések alapján módosításokat
végeznek. A mintatantervek alapján a szakok félévente készítik el a tantárgyfelosztásukat,
melyek tartalmazzák a soron következı szemeszterben meghirdetett valamennyi tantárgyat és
vizsgakurzust. Ezek folyamatszerő kezelését a minıségbiztosítás oldaláról a minıségirányítási
folyamatleírások segítik.
A karon 2010-ben kezdték meg a felkészülést a távoktatási módszer részleges bevezetésére az
oktatásba – legfıképp képzéseik elméleti ismeret-átadására fókuszálva, kedvezı hatást remélve
ettıl pl. az oktatók és a hallgatók meglehetısen magas óraterhelésére.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
Az oktatás eredményességének követésére szemeszterenként hallgatói elégedettségméréseket
végeztek a vizsgálati idıszakban, a magyar és az angol nyelvő képzés hallgatói körében is.
2006-óta folyamatosan mérik beiratkozáskor a hallgatói elégedettséget, 2009-óta a
blokkgyakorlatokkal való elégedettséget, 2009-2010-ben (3 félévben) az elıadásokkal és
gyakorlatokkal való elégedettséget. Az oktatók is követni tudják a hallgatók elımenetelét,
tekintettel arra, hogy a területi klinikai gyakorlat letöltésének dokumentációja egy gyakorlati
leckekönyvben történik mind a magyar, mind a külföldi hallgatók számára. A Neptun
rendszerük szervezett, a hallgatók maguk is láthatják a támasztott követelményeket és felmérhetik
saját elırehaladásukat. A tutor - hallgató, hallgató - tutor minısítési rendszer jól szolgálja a
minıségbiztosítás céljait.
Az egyetem központi fejlesztésének eredményeképpen 2008-óta folytatnak felméréseket,
vizsgálatokat a végzett hallgatók pályakövetésére. (Diplomás Pályakövetési Rendszert, DPR).
Felméréseikkel a munkaerı-piaci helyzetet, igényeket, együttmőködési lehetıségeket is
vizsgálják.
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3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A kar támogatja oktatóit a tudományos minısítések (PhD, habilitáció) megszerzésében a
szükséges erıforrások biztosításával. Oktatóik szakmai és tudományos felkészültségét
elısegítendı, a hazai és nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon való részvételhez is
jelentıs támogatást adnak. Figyelemre méltó a fiatal kutatók támogatása belsı pályázati
rendszer mőködtetésével. Az oktatók és dolgozók munkatársi elégedettségmérését évenkénti
rendszerességgel végzik. Figyelemmel kísérik az oktatók tudományos elımenetelét,
elkészültek azok a karriertervek, melyek a munkaköri leírások mellett iránymutatást nyújtanak.
A kar vezetése nagy figyelmet fordít a dolgozói, oktatói teljesítmények elismerésére egyetemi,
kari szakmai elismerésekkel, kitüntetésekkel, díjakkal, valamint a szakmai elımenetel
biztosításával. Kiemelendı, hogy elsısorban a gyakorlati képzésben résztvevı klinikusok és
fıiskolát, egyetemet végzett szakdolgozók, ápolók – ösztöndíj formájában (pl. Szodoray Lajos
Ösztöndíj, Szakdolgozói, illetve Juhász Zsuzsanna Ösztöndíj) – anyagi támogatásban is
részesülnek. Mindezek eredménye, hogy a karon 2012-re 80%-ot meghaladó lesz a
tudományos minısítéső oktatók aránya, ami kiemelkedı.
Az oktatók hallgatói véleményezése papíralapon történik, ami környezetvédelmi szempontból
káros, maguk a hallgatók is javasolták, hogy legyen elektronikus. Célszerő, hogy ne csak a
vélemények nagy számára, hanem a megalapozottabb véleményekre is törekedjenek.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A karon a vizsgált idıszakban lezajlott infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen jelentıs
mértékben növekedett az oktatási helyiségek felszereltsége, a kar számítógépes ellátottsága.
A DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a kar képzéseihez szükséges szakirodalmat biztosítja,
külföldi folyóirat állománya kiemelkedı. Ugyanakkor a hallgatók szerint nem megfelelıen
rendezett a diktafonok és az adathordozók használata az elméleti oktatásban.
A kar hallgatói elsısorban a régióból érkeznek, egy részük támogatott elhelyezést igényel,
ennek egy részét biztosítani tudják kollégiumokban és hostelben összesen kb. 900 férıhelyig,
valamint a kar hallgatói is jelentkezhetnek a Kassai úti campuson található 928 férıhelyes
Campus Hotelbe, és a szakkollégiumba is. A külföldi hallgatók önköltségi alapon igénybe
vehetik a PPP konstrukcióban épült, 80 (egy- és kétágyas) apartmanból álló OEC West Hotel,
valamint a II. számú klinikatelepen található 305 férıhelyes Auguszta Hotel szolgáltatásait. E
két utóbbi hotel nem része a közös egyetemi kollégiumi felvételi rendszernek.
3.6. Belsı információs rendszer
A kar az oktatási, kutatási tevékenységével, valamint a gazdálkodásával kapcsolatban
elsısorban a minıségirányítás keretében végez széles körő és sokrétő információgyőjtést. A
hallgatók elırehaladására és teljesítményére vonatkozóan az egyetemen egységesen
alkalmazott Neptun hallgatói adminisztrációs rendszer segítségével viszonylag egyszerően és
gyorsan győjthetık adatok. Az oktatók és hallgatók informálása elsısorban elektronikus úton
történik. Az adatok, információk kezelését a nyilvánosságra és adatvédelemre vonatkozó
törvények mellett az egyetem és a kar külön is szabályozza. A kar belsı információinak
védelmét erıs tőzfalrendszer, jelszavas hozzáférés biztosítja. A belsı információk áramlásának
hagyományos, papír alapon történı változata is elérhetı a DE OEC által kiadott, negyedévente
ingyenesen megjelenı ismeretterjesztı lap (Egészségcentrum) formájában, mely elsısorban a
karok eredményeit, fejlesztéseit és közismeretet bıvítı információkat nyújt.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság elsıdleges fóruma az egyetem és a kar honlapja. A tanévkezdetkor frissülı
egyetemi honlap mellett a kar honlapján a híreit, információit szinte heti gyakorisággal és
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igény szerint frissítik. Évente szerveznek kari Nyílt Napot, melynek keretében tájékoztató
elıadásokat, kiállítást tartanak a jelentkezık és a képzések után érdeklıdık számára, ekkor
jelenik meg a kari tájékoztató is. Ezen kívül a kar is részt vesz a DE által szervezett DExpon, az
EDUCATIO kiállításon. Ugyancsak a kapcsolattartást szolgálja a Medikus Lap és Friss Rádió,
valamint a Külsı kapcsolatok Igazgatósága és a Látogatóközpont mőködtetése. Az intézmény
kiemelt figyelmet szentel a kari tudományos élet megjelenítésére mind a helyi, regionális, mind
az országos szintő médiában.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
Az ÁOK reálisan és alaposan méri fel helyzetét. Terveiben jó stratégiai cél, hogy az idegen
nyelvő orvosképzésben részt vevı hallgatók minél tovább maradjanak és a klinikai képzés is a
DE-n történjen. Ezt jól szolgálják a külföldi kórházak, klinikák oktatókórházi státusa MAB
akkreditációjára irányuló kezdeményezések, illetve a megvalósult, sikeres akkreditációk.
Helyes törekvés, hogy a mesterképzéseket részben azért indítják, hogy a PhD iskolák hallgatói
utánpótlása megfelelı legyen. Fontos ugyanakkor az is, hogy az orvos végzettségő PhD
hallgatók is kerüljenek be a rendszerbe. Az egyetem komoly erıfeszítéseket tesz, és belsı
ösztöndíjakkal ösztönzi a fiatalok kutató tevékenységét. Ennek érdekében létrehozott külön
pályázati rendszere figyelemreméltó. A klinikai-elméleti kooperáció elısegítése javítja a
klinikumban dolgozók kutatási lehetıségeit, amelyet jól segíti a core facility rendszer is.
Negatív külsı körülményként sújtja az ÁOK-t, hogy az országos TDK adminisztráció nem
mindig a minıségi munkának kedvez. A PhD hallgatók olyan problémákkal küzdenek,
amelyek nemcsak debreceni, hanem országos problémák. A rezidensi és PhD karrierek
nehezen rendezhetık össze. Rövidnek tartják a hallgatók a három éves PhD ösztöndíjat és
problémát jelent, hogy PhD-s hallgató nık nem kaphatnak GYES-t. Ez országosan rendezendı
probléma.
Megjegyzés egy általános, nem csak a DE ÁOK-n felmerült problémához
Országosan rendezetlen a rezidensi rendszer és a PhD képzés viszonya, amit a többi
orvosképzı hellyel együtt mőködve célszerő megvizsgálni. Nem váratlan, hogy a hallgatói
találkozásokon a legelégedetlenebbnek a rezidensek rétege mutatkozott. Nem érzik egyértelmő
éles váltásnak a hallgatói létbıl a rezidensi létbe való átmenetet és nem egyértelmő a
kompetencia-körök definíciója sem. Az éles választóvonal a szakorvos és szakorvosjelölt között
van.
A rezidensek úgy érzik, hogy képzésükrıl nyilvánított véleményüknek nincs hatása. Nem tartják
elégségesnek a gyakorlati képzésüket és a papíron lejelentett képzési idı nem mindig fedi a
tényleges szakmai gyakorlatot. Az egész rezidens-képzést túlságosan személyfüggınek érzik,
adminisztratív terhelésüket pedig aránytalannak. Véleményük szerint 80 %-ban papírokat
gyártanak és nem a beteggel foglalkoznak. A rezidensek helyzete nyilvánvalóan nem
választható el az egészségügy országos válságától. A klinikai tárgyakban képzett PhD
hallgatók rezidensi munkát végeznek. Többen ezt is felvetik akkor, amikor megfontolandónak
tartják annak megvizsgálását, hogy a PhD hallgatói státusz legyen munkaviszony.
Problémának érzik azt is, hogy a rezidensek túlóráját nem veszik figyelembe.
Összességében a problémafelvetéseik egy része (pd. PhD státus) államigazgatási szinten is
megvizsgálandó, más része (pld túlzott adminisztratív feladatkör) az egészségügy helyzetébıl
adódik, további felvetett kérdéseik (pld személyfüggıség) pedig „örökzöld” problémák.
Ugyanakkor a helyi problémák is nyilvánvalóan jelen vannak.
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III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•

•

•

•

Az egyetem jelentıs számú doktori iskolája közül az ÁOK egymaga hat doktori iskolát
hozott létre, és még további kettıben jelentıs szerepe van. Megfontolandó a központi
kurzusok hangsúlyosabb szerepének biztosítása a képzésben, egyben fokozottabb
erıfeszítés kialakításukra.
A kar helyes szemléletet követ a komplementer medicina oktatásában. Fontos ezen
oktatás összehangolása a többi orvosképzı egyetemmel, mivel az egyetemi-akadémiai
közéletben ez egy komoly és aktuális szakmai probléma.
A gyakorlati képzés a magyar orvosképzés gyenge pontja valamennyi hazai egyetemi
képzıhelyen. A „skill” laborok kialakítása, illetve továbbfejlesztése elısegítheti a pozitív
irányú változást.
A curriculum fejlesztésében a kar egyfajta önrendezıdéssel alakítja ki a szabadon, illetve
kötelezıen választható tárgyak rendszerét. Ebben megfontolandó egy célzottabb, az
oktatók részérıl pontosabb „megrendelés” jellegő orientációt tartalmazó koncepció
kialakítása. A hallgatók felvetették, hogy a TDK tevékenységet kredittel is lehetne
elismerni, pl. úgy hogy a szabadon választható tárgyak megfelelı szintő és eredményes
TDK tevékenységgel kiválthatók legyenek.
Hallgatói felvetés kapcsán ajánlott, hogy szabályzat rendezze az adathordozók
használatának jelenleg nem egyértelmő kérdését. Megfontolandó az elıadások
szabályozott bıvítésének lehetısége.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Bölcsészettudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi
Karát a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást6.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
o A magyar, történelem, filológia, valamint szabad bölcsészet képzési ágak mindegyikéhez kapcsolódóan legalább egy-egy mesterképzési szakon folyik képzés.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 246 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 3762 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 97 fı. (36 féle (35 + 1 tanári szak 10 szakképzettséggel) alap + mester-képzésre
felvett össz. 3504 fı)

6

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
Amint azt a 2005-ös akkreditáció megállapította: „A BTK megalakulása óta hazai és
nemzetközi viszonylatban elismert tudósokat adott az országnak.” A Debrecenben immár száz
éve folyó egyetemi képzésben a mai BTK-n oktatott szakok jelentıs részének „elıdei” már
megtalálhatók voltak. Az elmúlt két évtizedben a kari képzési kínálat jelentısen bıvült,
hagyományos szakjai mellett egyre nagyobb teret kapnak a társadalomtudományok
(kommunikáció- és médiatudomány, szociológia, politológia stb.). A bolognai képzési
rendszerre áttéréssel sikeresen megindultak a karon az új típusú alap- és mesterképzési szakok,
köztük –. nem kevés problémát felvetve – az új rendszerő tanárképzés. Célkitőzése a karnak a
tanárképzés megerısítése, új képzésein a hallgatói létszám növelése, az egyetemi
párhuzamosságok elkerülése, a kapacitások ésszerő kihasználása, a szakmai továbbképzések
lehetıségeinek kihasználása. A tárgyi és személyi feltételeket biztosíthatónak látják.
Kétségtelen, hogy a DE BTK bizonyos szakterületeken a legkvalifikáltabb oktatói gárdával
rendelkezı hazai bölcsészkar. Akadémikus és MTA doktor professzorai (25-bıl 18) képesek
garantálni a legmagasabb szintő képzést a magyar irodalomtudományban, germanisztikában,
anglisztikában, történettudományban, filozófiában, néprajzban és a szociológiában is.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar eléggé szokatlan szervezeti képet mutat: a tíz, intézetbe tömörülı tanszék mellett hat
megırizte az önállóságát. Ebben a rendszerben tudták biztosítani, hogy éppen megfelelı számú
(32) vezetı legyen a karon. Az így kialakult struktúra megfelelı módon funkcionál, biztosítja a
minıségi szempontok érvényre jutását. Az intézetbe nem tömörülı tanszékek általában kicsik,
5-10 fıs oktatói létszámúak. Ezek fele idegen nyelvi (francia, holland, olasz), a másik fele
esetében nem ilyen egyértelmő a „különállás”, hiszen az általános nyelvészet a Magyar
Nyelvtudományi Intézetbe került, a Kommunikáció és médiatudományi tanszék önállóságát a
szakmaiak mellett speciális (technikai) igények indokolják, s szintén önálló egység a Néprajzi
tanszék is. A latin (klasszika-filológia) betagozódott a Történelmi Intézetbe (Klasszika
filológiai és ókortörténeti tanszék). Általánosan tapasztalható a klasszikus nyelvek iránt a
hallgatói érdeklıdés gyengülése. Az utánpótlás elapadása nyilvánvalóan kényszerhelyzetbe
hozta az egyetemet, az erre adott válasza elfogadható, s nem feltétlenül okoz minıségromlást,
hogy pl. a latint második szakképzettségnek (“minor”, 50 kredites képzés) felvett hallgatókra
építi a mesterképzését latintanári kimenettel.
A kar nagy figyelmet fordít a minıségbiztosításra. Ennek egyik fontos területe az oktatói
elımenetel kritériumainak következetesen magas szintje. A másik: a legjobb intézetek vezetı
oktatói képesek voltak olyan általánosan magas mércét állítani, amelyet a „közvélemény” is
elfogadott, s ahhoz alakította saját pályaképét. A kar vezetése – több cikluson keresztül –
ugyanazt a szakmai értékszemléletet képviselte, s a sikerek visszaigazolták tevékenységük
helyességét.
A kar meghatározó szerepet játszik a régió széles értelemben vett bölcsészeti-humán életében,
hatással van mind az alsóbb fokú oktatásra, mind más, ilyen profilú intézmény és civil társaság
tevékenységére. Földrajzi helyzetét kihasználva számos területen az Észak-keletmagyarországi régió irányadó szellemi központja. Jók, széleskörőek nemzetközi kapcsolataik
is.
A hallgatók képviseleti jogukat a HÖK-ön keresztül megfelelı „önmérséklettel” gyakorolják.
Összefoglalva megállapítható, hogy a BTK-n jól mőködik a minıségbiztosítási rendszer. Nagy
és fontos szakterületeken itt folyik a legmagasabb színvonalú képzés Magyarországon.
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2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A DE BTK-n három képzési területen, minden szinten (alap-, mester és doktori, valamint
szakirányú továbbképzés és felsıfokú szakképzés), nagyszámú (tanári és nem tanári) szakon,
több képzési formában (teljes idejő (N), részidejő (L)) folyik képzés. Az egyes szakok hallgatói
létszámai a bölcsészképzésben jellemzı különbségeket mutatják, s az ebbıl adódó sajátos
feladatokat is jól teljesíti az oktatói és kutatói kar. Általában jó, helyenként kiváló az oktatói
gárdájuk. Ugyanakkor látni kell, hogy a hazai bölcsészképzés egyik leginkább hátrányba
kerülı része az ún. kis nyelvek és kultúrák oktatása. A hallgatói létszámon alapuló
finanszírozás szükségszerően fel fogja számolni az évi 15-20-nál kisebb hallgatói létszámú
szakokat. (A jelenlegi állami kompenzáció közel sem biztosítja fennmaradásukat.) A latin,
francia, olasz, lengyel, stb. kihalása súlyos károkat fog okozni az egész országban. (A
tanszékek, a hagyományos formákon túlmenıen francia, holland, olasz szakfordítói és
kommunikátor szakképzéssel is próbálnak segíteni magukon.). A DE BTK nagy létszámú
szakjai közel sem rendelkeznek akkora tartalékkal, hogy a ráfizetéses kis szakokat is „cipeljék”
magukkal, hiszen az ı akkreditációjuk is veszélybe kerülhet, ha nem tudják megoldani az
oktatói utánpótlást.
A hallgatói igény csökkenése miatt jelentkezı krízis túlélésére tett kísérletnek tekinthetı a
romanisztika alapszakon a mediterrán szakirány kidolgozása és akkreditáltatása. A Francia és
az Olasz tanszék oktatói közös vállalkozásának a sikerét nem könnyő megjósolni.
Mindenesetre nehéz elképzelni egy olyan, jelentıs szellemi erıvel rendelkezı bölcsészkart,
ahol a kutatott területek és az oktatott tárgyak sorából hiányzik a teljes latin mőveltség (latin,
olasz, francia), hiszen ezekre az ismeretekre a történeti források feltárásához éppúgy szükség
van, mint a régebbi magyar kultúra (irodalom) bármely periódusának egy kicsit is szakmainak
nevezhetı megismeréséhez. A tágabb értelemben vett latinitas nyolcszáz éven keresztül
formálta a magyar mővelıdést, amelytıl ezért elválaszthatatlan.
A karon négy doktori iskola mőködik. Az államilag finanszírozott ösztöndíjas helyek
elosztásában ugyanazt az elvet érvényesítik, amely az országos és tudományterületi felosztást
is meghatározza. Az Irodalomtudományi, a Nyelvtudományi és a Történelem és néprajzi DI
szervezetét tekintve lényegében az általános képlethez igazodik. A szükség szülte, hibrid
Humán tudományok (pszichológia, filozófia és neveléstudomány) doktori iskola megítélése
nem egyértelmő. Mindenképpen érdemes átgondolni, vajon megvannak-e a feltételek a két
iskolára való szétválásnak - ahogyan ez másutt (más BTK-kon) van. Ha nincsenek meg, akkor
átgondolandó az, hogyan lehet koherensebbé tenni a filozófiából, pszichológiából és
neveléstudományból álló, heterogén PhD képzést, pl. interdiszciplináris tartalmak kidolgozása
révén, valamiféle kohéziót képezve a széthangzó tudományágak között és megteremtve a
szakmai stabilitást.
A bolognai rendszer egyik nagy hibája a tanárképzés területén mutatkozik meg. A két év alatt
teljesítendı diszciplináris kreditek száma általában 33-34 (a 120-ból a többi a másik szak,
illetve a pedagógiai-módszertani tárgyaké), míg a diszciplináris mesterszak teljes egészében
szakmai ismereteket nyújt. A BTK magyartanári szakán kevés hallgató tanul (9), miközben
más tudományegyetemen ez a szám 40 felett van. A kérdésekre a válasz az “önkéntes”
minıségfejlesztés példája lehetne: a hallgatók elıbb a diszciplináris mesterszakot végzik el,
majd a pedagógiai tárgyakat, így valóban megnyugtató ismeretekkel állhatnak katedrára. A
képzés szakmai tartalma ezáltal lehetne a legjobb, kijavítva a jelenlegi hazai tanári
mesterképzés általános strukturális hibáját.
A rendelkezésre álló infrastruktúra szőken ugyan, de elegendı az oktatói feladatok ellátására,
hasonlóképpen a termek és tanszékek technikai felszereltségéhez. Kiemelendıen jó
ugyanakkor a bölcsészettudományi karok életében meghatározó szerepet játszó könyvtár(ak)
ellátottsága. Pályázati pénzekbıl ütemesen folyik a könyvtári anyag digitalizálása. A hallgatók
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könnyen és kellemes körülmények között tanulhatnak, a feltételek a magyar átlagnál
lényegesen jobbak.
Az átoktatás kialakult rendszere megfelelı, de problémát jelent a karok közötti nagy szakmai
különbség, s a minıségi munkát és annak elismerését hátráltató mennyiségi szemlélet az
anyagi javak elosztásában. (Ez, sajnos, az országosan rosszul megalkotott rendszer
mőködésének a következménye.)
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotótevékenység és gazdálkodás eredményeire
A publikációs adatok országos összehasonlításban is igen jók. Számos oktató publikál jelentıs
hazai folyóiratokban, ezeknek szerkesztıje vagy szerkesztı bizottsági tagja. Ugyanakkor
erısítendıek a nemzetközi kapcsolatok. Feltétlenül pozitív megítélés alá esik az idegen nyelvő
képzés erısítése külföldi hallgatóknak (Atlantis program, Pszichológiai Intézet), de a kar nem
él kellıképpen a meglévı lehetıséggel. Lényegesen növelhetık lennének az EU által
finanszírozott Erasmus ösztöndíjak. A hallgatók, amint a velük való találkozáskor említették,
nem, vagy csak nagyon ritkán vesznek részt külföldi részképzésben, még a nyelvszakosok
között sem természetes egy-egy féléves külföldi tanulmányút. Ennek egyik, általuk említett oka
a rendkívül alacsony összegő ösztöndíj. (Pályázati) forrásokat kell találni ennek kiegészítésére.
A kar gazdálkodása az elmúlt évek során egyre nagyobb nehézségek közepette (folyamatos elvonások és zárolások stb.) volt egyensúlyban tartható. Ehhez a belsı tartalékok feltárására és a
TEK támogatására – kölcsönfelvétel, vissza nem térítendı támogatás – is szükség volt. Az
utóbbi idıben sikerült csökkenteniük a korábban mutatkozó hiányukat. Törekszenek a saját
bevételek szintjének megtartására, illetve növelésére például a szolgáltatások és
költségtérítéses képzések körének bıvítésével. 2010-ben létrejött az Idegen nyelvi és
Továbbképzési Központ, ez keretet ad a kar által szervezett oktatási szolgáltatásoknak (nyelvi
képzések, szakirányú továbbképzések, akkreditált tanfolyamok, stb.) és széleskörő piacot
biztosít és bevételt jelent a kar számára.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A 2004-ben létrehozott egyetemi szintő Minıségpolitikai és Minıségfejlesztési Igazgatóság
(2006-tól: Minıségbiztosítási Igazgatóság) végzi az egyetem minıségbiztosítási rendszerének
kialakítását, mőködésének koordinálását. Az általuk kidolgozott Minıségbiztosítási Kézikönyv
az egyetem egészének mőködésére érvényes. Az ebben foglaltak alapján került sor a kar saját
rendszerének kialakítására, melyet a kari és a centrum szintő tapasztalatok figyelembevételével
folyamatosan fejlesztenek. Az erısségeikrıl, illetve a fejlesztendıkrıl kapott visszajelzések
megalapozzák stratégiájukat. A kar oktatási feladatait az elkövetkezendı idıszakban a képzési
rendszer átalakítása, átstrukturálása jelenti az új Felsıoktatási Törvényben meghatározottaknak
megfelelıen. Elsıdleges stratégiai céljuk a doktori programok minıségi mőködtetése, erıs
alap- és mesterképzések segítségével.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A kar képzési kínálatának folyamatos frissítése a jelentkezési adatok és a munkaerı-piaci
visszajelzések alapján történik, ebben fontos szerepe van a koordináló és tanácsadó szerepet
ellátó Kari Oktatási Bizottságnak. Feladata a szakok, szakirányok és tantárgyak tantervének és
tematikáinak véleményezése, a tananyagok korszerősítése, a tantervek racionalizálása.
Évenként felülvizsgálja és értékeli az elızı éves képzési programok megvalósulását, javaslatot
tesz a mőködés javítására. A szakfelelısök – tantárgyakat illetıen a tantárgyfelelısök és a
gondozó tanszékvezetı bevonásával – tesznek javaslatot az esetleges módosításra. A jóváhagyó
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döntés után a változtatás megjelenik a Neptunban. Visszamenıleges módosításra csak
nyilvánvaló adminisztrációs tévedés esetén van mód, amikor vizsgálni kell azt is, hogy a
módosítás hallgatót hátrányosan nem érinthet - ebben az esetben a HÖK véleményét is kikérik.
Az oktatást és a kapcsolódó hallgatói szolgáltatásokat illetıen a hallgatók többféle módon és
fórumon nyilváníthatnak véleményt. A HÖK szavazati joggal vesz részt a kar különbözı
bizottságaiban, így a hallgatói vélemények is beépülnek a végleges döntéshozatalba. A karon
évek óta végzik a hallgatói elégedettségméréseket. A kimutatások alapján a BTK-n a hallgatói
elégedettség a TEK átlagnál jobb. Céljuk, hogy tovább erısítsék a képzési programokat,
tananyagok monitorozását, aktualizálását.
A diplomás hallgatók évenkénti megkérdezése (DPR alkalmazása) egyrészt módszertani
problémák, másrészt a válaszadók elérhetısége és együttmőködése miatt nehézségekbe
ütközik. Az elmúlt években egy TÁMOP projektnek köszönhetıen történt elırelépés.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A kurzusfelvételi idıszak kezdetéig megtörténik a hallgatói követelmények ismertetése,
nyilvánosságra hozatala az intézeti, a kari és a tanszéki honlapok, a Neptun-rendszer, valamint
az elektronikus tanulási felületek útján, hasonlóképp az elvárások ésszerő és teljesíthetı
ütemezése is. A kurzusok eltérı jellegébıl következıen különbözı a számonkérés és ellenırzés
módja. Elıadások esetén a kar oktatói törekednek a különbözı tudás- és készségfajták adekvát
ellenırzésére, így az értékelésben a szóbeli és írásbeli vizsgák több fajtáját, sıt a számítógépen
online végzett ellenırzést is alkalmazzák. A vizsgák többsége írásban zajlik, eredményeit
anonim módon, a Neptun-kód feltüntetésével hozzák nyilvánosságra, ezzel is biztosítják a
hallgatók személyiségi jogainak védelmét. Javítási lehetıségek adottak, a kari TVSz
meglehetısen rugalmas és hallgatóbarát e tekintetben. Van, ahol rendszeres oktatóivizsgáztatói koordináció folyik, ez a szakdolgozatok/diplomamunkák elkészítésére,
értékelésére és védésére is kiterjed. A témaköröket/tételeket s a felkészülés forrásait idıben
kihirdetik, a hallgatóknak konzultációs lehetıséget és – alkalmanként – felzárkóztató
programot biztosítanak.
A kiemelkedıen tehetséges hallgatókat megkülönböztetett figyelemmel kísérik, tájékoztatják
ıket a gyakornoki képzési programokról, a külföldi felsıoktatási intézményekben folytatható
tanulmányokról és munkalehetıségekrıl. Ez az intézet/tanszéki ERASMUS és TDK
koordinátor hatáskörébe tartozik.
A nyelvvizsga hiánya miatt át nem vett diplomák számaránya 15-25% körül mozog. Fontos,
hogy az intézmény ne a nyelvvizsgák színvonalát csökkentse, hanem – amikor még és
amennyire lehetséges – segítse a nyelvtanulást.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A minıség oktatói elımenetelhez kötött itteni biztosítása példaszerő a hazai gyakorlatban. Az
adjunktusi kinevezés feltétele a PhD fokozat megléte, valamint 10 lektorált tanulmány, ebbıl 2
idegen nyelvő. A docensié a habilitáción kívül egy monográfia, 18/3 lektorált tanulmány, a
professzorié az MTA doktora cím megléte. Ehhez hasonlóan szigorú követelményeket a
magyar bölcsészkarok közül csak a szegedi követel meg, az ELTE és a többi hazai BTK a
gyakorlatban ennél sokkal kisebb szakmai teljesítménnyel is megelégszik, pl. a professzori
kinevezések esetében. A probléma itt inkább az, hogy anyagi okokból az akadémiai doktorok
(DSc) sem tudnak elırelépni. (A szigorítás egy ponton látszik tovább fokozhatónak: az “idegen
nyelvő” publikáció helyett a modern filológiák esetében “idegen országban közölt” kerülhetne.
A megjelenés helye szerint nem azonos értékő egy tanszéki aktában megjelent idegen nyelvő
tanulmány egy vezetı külföldi szakfolyóiratban publikálttal.)
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3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kutatók és hallgatók könyvtári ellátottsága messze az országos átlag felett áll. Mint második
nemzeti könyvtár (1952 óta) a köteles példányok folyományaként hatalmas anyaggal
rendelkezik, s jól megszervezetten mőködik az ún. Mátrix-könyvtár-rendszer is. A hét
tematikus alkönyvtár elhelyezkedése, felszereltsége biztosítja a tanulmányi munka megfelelı
hátterét. Jelentıs informatikai fejlesztések folynak pályázati pénzekbıl, a tudományos kutatási,
tanulási és regionális célokat egyaránt segítı digitalizálási program indult el és ért már el
komoly eredményeket. A szakirodalom jó része digitalizált formában is megszerezhetı.
A három kollégiumi épületben több mint 2500 fı elhelyezése biztosított, ezen túlmenıen még
mintegy 200 fı elhelyezésére nyílik lehetıség az egyetem Campus Hoteljében. A
Mentálhigiénés és Esélyegyenlıségi Központ, illetve a Hallgatói Karrieriroda és Szolgáltató
Központ egyetemi szintő szervezetek, szolgáltatásaikat igénybe vehetik e kar hallgatói is. Büfé,
étterem, pizzéria is található a campus területén. Különbözı sportolási lehetıségek
(tornatermek, tenisz-, kézilabda- és labdarúgópálya) rendelkezésre állnak.
3.6. Belsı információs rendszer
Az alapvetı információforrás a hallgatók számára a szakok gondozását ellátó szervezeti
egységek által szervezett fórumok, ahol kéréseiket, észrevételeiket felvethetik és lehetıség
szerint érvényesíthetik az oktatásban. Minden tanév végén értekezletet tartanak, ahol szóban
összefoglalják a tanév eseményeit, eredményeit, a képzés tapasztalatait. Ezeket a
konzekvenciákat irányelvként rögzítik a következı éves oktatás számára. A kar egészét, illetve
a képzés struktúráját érintı nagyobb volumenő változásokat a Kari Tanács hagyja jóvá.
Évente, félévente végeztetik az oktatók kurzusainak hallgatói értékelését, papír alapon, mert a
Neptunon keresztül történı elektronikus értékelés nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. A
központi értékelılapokat, kérdéseket kitöltetik, de több helyen kiegészítik az intézet saját
értékelı lapjával, amely szöveges értékelésre is lehetıséget ad. Az értékelılapokat hárman
láthatják: az oktató, a tanszékvezetı és az intézetigazgató. Ezután lezárt helyen öt évre
archiválják ıket.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság legkézenfekvıbb fóruma a honlap, de pl. „hallgatótoborzó” tevékenységük
több szinten, módon is zajlik. Kari szinten kiemelkedik a novemberi DEXPO, amelynek
keretében helyet kap a kari nyílt nap, valamint ennek részeként az intézeti, tanszéki, szakos
nyílt napok. Ez a középiskolások alapszakokra történı toborzását célozza meg. A kar
bemutatkozása a kari tájékoztatón valamint a Díszudvaron elhelyezett kari standon történik. A
kari koordinátor bekapcsolódik a TEK toborzó körútjainak szervezésébe is. Az egységek és a
különbözı képzések ezektıl a programoktól függetlenül, önállóan is folytatnak hallgatói
toborzást és marketing tevékenységet. A másik hatékony és olcsó hallgatói toborzás lehetısége
az internet, amelyet tanszéki honlapok, de olykor közösségi oldalak formájában is
felhasználnak az egységek.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
C-SWOT analízisük reális, erısségeiket, valamint külsı korlátként azt is jól látják, hogy a
fennmaradásért folytatott harc a mennyiségi (minél több hallgató, akiket végig bent kell tartani)
és nem a minıségi (valóban magasan képzett) szempontoknak kedvez.
Gyengeség még a felsoroltakon kívül a latin és a latin nyelvek megsemmisülés felé mutató
visszaszorulása, valamint hogy a bölcsészettudományi területen olyan fontos könyvkiadás nem
kellıen szervezett. Szükség lenne egy nemzetközi szempontból számon-tartott kiadóra.
Lehetıség még a helyesen említetteken túlmenıen az EU pályázatok jobb kihasználása is.
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Elemzésükbıl is kitetszı veszély a humán tudományok általánosan tapasztalható visszaszorulása, a fejlesztéshez szükséges források elapadása.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•
•
•

Megoldandó a kar és a TEK konfliktusos kapcsolata, amely feszültségforrást jelent a
legmagasabban kvalifikált oktatók-kutatók körében is.
Megoldandó feladat a (neo)latin nyelvek és más kis szakok oktatása, fenntartása.
Megvizsgálandók a több tudományterületet felölelı Humán Tudományok doktori iskola
mőködésének a tapasztalatai (szakmai összhang, személyi stabilitás), s hogy vajon
indokolt-e az egységet ebben a formájában fenntartani.
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EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Egészségügyi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karát a
MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (3) szervez oktatást7.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 54 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 501 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 107 fı.
.

7

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A korábbi, 2006-ban lebonyolított akkreditációs folyamatot lezáró jelentés alapján a kar akkori
vezetése egy, a kar vezetı testületei által is elfogadott intézkedési tervet dogozott ki. A DE
Egészségügyi Kara „félúton van” a fıiskolai karból egyetemi karrá fejlıdésben.
Az elmúlt öt év során (2006-2011) a kar képzési és infrastrukturális lehetıségei dinamikus
módon változtak. A többciklusú képzés megvalósítása terén a kar komoly sikereket ért el a
2007-2010 közötti idıszakban. A képzési programok fejlesztésére a DE OEC karai közösen
dolgoztak ki egy hosszú távú tervet, amelyet a Szenátus el is fogadott. Jelenleg négy alapszak
hét szakirányán, és három mesterszakon folytatnak képzést, köztük a társadalomtudományi
képzési terület egy szakján nemzetközi közös képzés keretében. Az oktatói létszám annak
ellenére, hogy az elmúlt évek során számos képzés átkerült a DE Népegészségügyi Karára, nem
változott jelentısen. Jelenleg 68 oktatójuk közül 54 fı teljes munkaidejő alkalmazott. Konkrét
lépések történtek a kar tudományos munkájának erısítésére. Tudományos Tanácsadó
Bizottságot hoztak létre, tudományos fımunkatársat alkalmaztak, dokturanduszokat támogató
rendszert dolgoztak ki, a tudományos munka elismerését szolgáló kitüntetéseket, valamint
tudományos folyóiratokat alapítottak. A tudományos minısítéső oktatók aránya jelentıs
mértékben javult. Ugyanakkor a nem oktatói munkakörben alkalmazottak létszáma 91 fırıl 67
fıre csökkent, ami a karok közötti átrendezıdéssel és gazdasági megszorításokkal is
magyarázható, viszont bizonyos területeken növelte az oktatók adminisztrációs terheit.
A hallgatói létszám, egyenletesen csökkent 2011-ig, majd a tavalyi megtorpanást enyhe
emelkedés követte. Jelentıs a karon a szakirányú továbbképzésben tanulók száma is. A kar
belépett az egyetem tehetséggondozó programjába, speciális programként sikeresen részt vesz
az Evangélikus Egyház által megalapított Roma Szakkollégium országos hálózat munkájában.
Az elmúlt öt évben bıvült a kar infrastruktúrája, részben az ún. Torony épület átadásával,
részben a korábbi görög-katolikus püspöki palota épületének átvételével, közel 30%-al nıtt így
a kar hasznos alapterülete.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
Az Egészségügyi Kar egész mőködését, szervezeti kereteit a küldetésnyilatkozatában
megfogalmazottaknak alárendelve – a változó körülményekhez igazítva – alakítja ki.
Szervezeti felépítése, egységeinek mőködése, kiépítettsége és szabályozottsága megfelelı. A
kari szervezet többször változott a vizsgált idıszakban, utoljára 2011-ben, s e változások az
elfogadott minıségcélok és feladatok teljesítését szolgálták. Tudatos, összehangolt tervezés
zajlik a kari vezetés több szintjén. A kar az egyetem és partnerei igényeit beépíti stratégiai
programjába, célkitőzéseinél és stratégiaalkotásánál különbözı felmérésekre is épít. A vizsgált
idıszakban több alkalommal végeztek hallgatói elégedettségméréseket, utánkövetéses
vizsgálatokat, illetve dolgozói elégedettségméréseket, az eredményeket több formában is
közzétették.
A kari vezetés a nemzetközi tendenciákat – kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerüknek
köszönhetıen – folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az igények pontos és részletes
ismerete alapján tervezik idegen nyelvő képzések bevezetését. Az elmúlt években több külföldi
és hazai felsıoktatási intézménnyel kötöttek bilaterális együttmőködést, elsıdlegesen az
Erasmus-Socrates program keretében, melynek kapcsán jelenleg 12 ország 22 intézményével
van kapcsolatuk. Megállapodás szabályozza a kar és az Egészségügyi Szakképzı és
Továbbképzı Intézet, az MTA Politikai Tudományok Intézet, az Ukrán Nemzeti Tudományos
Akadémia Mikrobiológiai és Virológiai Intézet, a Jósa András Kórház (Nyíregyháza), a Sánta
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Kálmán Szakkórház (Nagykálló), valamint a kar képzési területein a gyakorlati képzıhelyek
szakmai, oktatási és kutatási együttmőködését.
A hallgatói részvétel a kar vezetésében biztosított. A Hallgatói Önkormányzat mindenkori
elnöke rendszeres meghívást kap a vezetıi értekezletekre a hallgatókat érintı ügyek tárgyalása
esetén. A Kari Tanácsban, valamint a különbözı bizottságokban a hallgatói érdekérvényesítést
a Ftv-ben szabályozottak szerint biztosítják.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
Az Egészségügyi Kar két képzési területen (orvos- és egészségtudomány, ill.
társadalomtudomány), több szinten (alap, mester, valamint szakirányú továbbképzések) folytat
képzést. A kar sikeresen akkreditáltatta az egészségügyi szervezı alapszak egészségturizmus
szervezı szakirányát, illetve három mesterképzését. Ezek közül kiemelendı a szociális munka
és szociális gazdaság mesterszak, amely 9 európai egyetem együttmőködésében valósul meg,
közös diplomát is adó képzés formájában. Képzési struktúrájában jelentıs változás történt
azzal, hogy az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus képzés 2008-ban az ÁOK-hoz, az
ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányú képzése pedig 2009-ben a
Népegészségügyi Karhoz került át.
Oktatói gárdájuk jelenleg 68 fıs, 54-en teljes munkaidejőek. Oktatói (egyetemi/fıiskolai adj.,
doc., tanár) munkakörben összesen 45-en dolgoznak a karon, 82%-uk teljes munkaidıben
foglalkoztatott, minısítettségi arányuk elérte a 35,5%-ot. Ez az arány jóval magasabb, mint a
korábbi akkreditáció idıszakban volt, 2006-ban 8 fı, 2011-ben már 16 oktató volt minısített,
két oktató pedig habilitált. E tendencia további jelentıs mértékő javulást hozhat, mert jelenleg
28 fı folytat doktori tanulmányokat, így a közeljövıben akár kétharmados is lehet a minısített
oktatók aránya.
2006-2010 között mind a nappali, mind pedig a levelezı tagozatos alapképzésekre felvett
hallgatók száma csökkent (részben azért is, mert két szak hallgatói átkerültek a DE OEC más
karaihoz), amelyet az újonnan indult mesterképzésekre és szakirányú továbbképzésekre felvett
hallgatók létszáma valamelyest kompenzált. A kedvezıtlen hallgatói létszámcsökkenést 2011ben sikerült megállítani, ami a társadalomtudományi szakok hallgatólétszámának
növekedésével magyarázható. A nappali képzésre felvettek száma minden évben meghaladta a
200 fıt, a felvett levelezı tagozatos hallgatókkal együtt ez a szám 2011-ben 656 fı volt, s ez a
létszám középtávon biztosítja a kar képzéseinek és gazdaságos mőködésének fenntarthatóságát.
A karon a 2006 után történt beruházások jelentıs területnövekedést eredményeztek. A kar
infrastrukturális adottságai jók, az oktatás és kutatás számára megfelelı bázist jelent, a
kapacitások kihasználtsága teljes mértékő. A szaktantermek, számítógéptermek és
laboratóriumok jól szolgálják a karon folyó gyakorlatorientált képzésekben a gyakorlati
ismeretek, készségek elsajátítását. Az elıadótermek felszereltségét – lehetıségeihez mérten –
folyamatosan javították.
A kar megalapítása óta bevonta munkájába az akkor még különbözı intézményekbıl álló
Debreceni Egyetem – elsısorban a DOTE – neves professzorait, vezetı oktatóit. Törekszenek
arra, hogy a DE ÁOK mellett más karokkal, így az Informatikai Karral és a
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karral együttmőködve, azok oktatóinak, kutatóinak
bevonásával is fejlesszék és megvalósítsák programjaikat. Az Egészségügyi Kar is
közremőködik – oktatói révén – más karokon folyó képzésekben, pl. a Népegészségügyi Karra
átkerült gyógytornászképzéssel sem veszítette el a kapcsolatot, abba beoktat.
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2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotói tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere
A kar publikációs tevékenysége 2006-2011 között egyenletes volt, ezen idıszakban összesen
127 publikáció jelent meg (27 könyv, 18 könyv-fejezet, 82 tudományos cikk), emellett
jegyzetek és más oktatási segédletek is készültek a karon. Ugyanakkor a nemzetközi
publikációs tevékenységük – különösen az IF-os fórumokon publikálás – szintje alacsony, ez
feltehetıen és remélhetıleg a közeljövıben változni fog a nagy számban doktori
tanulmányaikat befejezı oktatók fokozódó tudományos aktivitása miatt. Intenzív pályázati
tevékenységet folytatnak önállóan vagy társpályázóként. Az elmúlt öt évben több mint 197
millió forint összeget használtak fel önállóan kari szinten a 28 pályázat megvalósítása során.
További négy pályázat végrehajtásában és eredményeinek hasznosításában mőködött közre a
kar, a pénzügyi kezelés egyetemi szinten valósult meg.
A kar gazdálkodását az elmúlt ötéves idıszakban összességét tekintve, a megváltozott külsı és
belsı körülmények ellenére kiegyensúlyozottság és stabilitás jellemezte. Terveken alapuló,
megfontolt, rendszerszerő gazdálkodást folytattak az alapvetı és szükségszerő beruházások
megvalósítása érdekében. Ez idıszakban jelentıs mértékben csökkentek a fenntartó által
nyújtott támogatások, a tudományos és fenntartási normatívák, valamint a mőködési bevételek.
Összesen közel 40%-al csökkent a teljes bevételük 2011-ben a 2006-os évihez képest. Ennek
ellentételezésére a kar számos intézkedést hozott: energiatakarékossági program, üzemeltetési
szerzıdések felülvizsgálata, bérgazdálkodás felülvizsgálata, üres álláshelyek be nem töltése,
feladatátcsoportosítások, az étkezési térítési rendszer felülvizsgálata, a pályázati aktivitások
erısítése, további források felkutatása (pl. szakképzési támogatás) stb.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar 2006-ban vezette be az EN ISO 9001:2000 szabványon alapuló minıségirányítási
rendszert. Az intézményben korábban is létezett minıségbiztosítási rendszer (EFQM), a
vezetés döntése értelmében a kari minıségügyi feladatokat az EFQM kari kiválóság modell és
az ebbe integrált MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer
folyamatos fejlesztésével oldják meg. Figyelembe veszik a felsıoktatás európai standardjait
(ESG) is. Intézményi szinten Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi a kari minıségügyi
fejlesztések stratégiai elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtását. A kari
minıségirányítási rendszerük mőködésének megfelelését a vizsgált idıszakban külsı audit
(GZZ mgH) három alkalommal 2006-ban, 2009-ben és 2011-ben is tanúsította. Emellett a
rendszer belsı auditjára, a vezetıi felülvizsgálatra is évente rendszeresen sor került.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A karon az új képzési programok indítása szabályozott, azok jóváhagyását, valamint rendszeres
átvizsgálását, figyelemmel kisérését, ezek folyamatszerő kezelését a minıségbiztosítás
oldaláról a minıségirányítási folyamatleírások segítik. Az oktatás tervezési folyamata
szabályozott, jól strukturált. A képzési programok megvalósítása során az oktatói és hallgatói
visszajelzések alapján módosításokat végeznek. A mintatantervek alapján az egyes szakok
félévente készítik el a tantárgyfelosztásukat, melyek tartalmazzák a soron következı
szemeszterben meghirdetett valamennyi tantárgyat és vizsgakurzust.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A hallgatók tájékoztatása a követelményekrıl a TVSZ-ben foglaltak szerint történik. A teljes
követelményrendszer szabályozott, dokumentált és a hallgatók megismerhetik a képzés
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megkezdése elıtt. A hallgatók értékelése elızetesen közzétett, következetesen, egységesen
alkalmazott kritériumok, szabályok és eljárások szerint zajlik, elımenetelük követésére a
Neptun informatikai rendszer szolgál.
Az oktatás eredményességének követésére szemeszterenként hallgatói elégedettségméréseket
végeztek a vizsgálati idıszakban. Hallgatói motivációmérést egy éve kezdtek, a szakok, a
kurzusok, oktatók hallgatói véleményezését, valamint az intézményi területi/terepgyakorlatok
hallgatói értékelését pedig 2008 óta (a 2009-2010-es idıszak kimaradásával) végzik. A DE
központi fejlesztésének eredményeképpen 2008-óta folytatnak felméréseket, vizsgálatokat a
végzett hallgatók pályakövetésére (DPR). Vannak felméréseik, melyekkel a munkaerı-piaci
helyzetet, igényeket, együttmőködési lehetıségeket kívánják megjeleníteni.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A kar támogatja oktatóit a tudományos minısítések (PhD, DSc, habilitáció) megszerzésében a
szükséges erıforrások biztosításával, például a folyamatok eljárási díjának kifizetésével, a
képzési költségek 100 ezer forintig terjedı átvállalásával, vagy az adódó utazási költség
térítésével. Oktatóik pedagógiai, szakmai és tudományos felkészültségét elısegítendı, a hazai
és nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon való részvételhez is jelentıs támogatást
adnak. Az oktatók és dolgozók ún. munkatársi elégedettségmérését évenkénti rendszerességgel
végzik. Figyelemmel kísérik az oktatók tudományos elımenetelét, elkészültek azok a
karriertervek, melyek a munkaköri leírások mellett iránymutatást nyújtanak. Nagy figyelmet
fordít a kar vezetése a dolgozói, oktatói teljesítmények elismerésére egyetemi, kari szakmai
elismerések, kitüntetések, díjak alapításával és átadásával, valamint a szakmai elımenetel
biztosításával.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A karon a vizsgált idıszakban lezajlott infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen jelentıs
mértékben növekedett az oktatási helyiségek (elıadótermek, kabinetek, laborok) száma
(összesen 46 tanterem) és felszereltsége, a kar számítógépes ellátottsága (közel 100 gép).
Hallgatói elsısorban a régióból érkeznek, egy részük támogatott elhelyezést igényel, ezt 300
fınek tudják biztosítani a kollégiumban, vagy a 2011-ben kialakított diákszállón. Kielégítıek a
sportolási lehetıségek is.
Kiemelendı, hogy a kar idegen-nyelv oktatást is biztosít hallgatói számára alapképzésben négy
féléven keresztül, majd alap és mesterképzésben két féléven keresztül a szaknyelvi ismeretek
elsajátítását is támogatja. A hallgatók tanulmányi ügyeivel, a tanulmányi elırehaladásukban
való segítségnyújtással a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda (TADI)
foglalkozik.
3.6. Belsı információs rendszer
A kar oktatási, kutatási tevékenységével, valamint gazdálkodással kapcsolatban, elsısorban a
minıségirányítás keretében végez széles körő és sokrétő információgyőjtést. A hallgatók
elırehaladására és teljesítményére vonatkozóan az egyetemen egységesen alkalmazott Neptun
hallgatói adminisztrációs rendszer segítségével viszonylag egyszerően és gyorsan győjthetıek
adatok. Az oktatók és hallgatók informálására többféle módszert alkalmaznak, elsısorban
elektronikus úton kerülnek továbbításra az információk. A karon elhelyezett információs
pultok az általános képzésekkel kapcsolatos ismereteken túl az éppen aktuálisan zajló oktatási
hét történéseirıl tudatnak. A nyilvános és nem nyilvános adatok, információk kezelését a
nyilvánosságra és adatvédelemre vonatkozó törvények mellett az egyetem és a kar külön is
szabályozza. A kar belsı információinak védelmét erıs tőzfalrendszer és legtöbbször jelszavas
hozzáférés biztosítja.
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3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
Ennek elsıdleges fóruma az egyetem és a kar honlapja (Moodle rendszer). Az egyetemi honlap
felépítésének aktualizálására, az információk frissítésére minden tanév kezdetén kerül sor. A
kar friss híreit, információit szinte heti gyakorisággal és igény szerint frissítik. Évente kétszer
szerveznek kari Nyílt Napot, melynek keretében tájékoztató elıadásokat, kiállítást tartanak a
jelentkezık és a képzések után érdeklıdık számára. Ezen kívül a kar részt vesz a DE által
szervezett DExpon, az EDUCATIO kiállításon és a Szociális EXPO-n is, melyen bemutatkozó
elıadásokat tartanak a TADI munkatársai és a kar hallgatói. Az intézmény ugyancsak figyelmet
szentel a kari tudományos élet megjelenítésére is, melyet a havonta/negyedévente megjelenı
Tudományos Szemlével biztosítják.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A kar reálisan és alaposan méri fel helyzetét, önértékelésük korrekt. A vizsgált idıszakban
tudatos fejlesztéssel érték el egy alapszakon új szakirány, valamint három mesterszak
elindítását az országban elsıként.
Kiemelendı eredményük az oktatói utánpótlás és a minısített oktatók számának, arányának
növelése, a kiterjedt és stabil gyakorlóhely-hálózat kiépítése, valamint a bıvülı kül- és belföldi
kapcsolatrendszerük. Célkitőzéseik és infrastrukturális lehetıségeik további ambiciózus
fejlesztések kiindulópontjai lehetnek.
Helyesen ismerik fel gyengeségükként az idegen nyelven folyó képzések rendszerének
kialakulatlanságát, s hogy ez fejlesztendı. Ugyanakkor a sok szakirányú és egyéb felsıfokú
(OKJ-s) képzés az oktatói erıforrások elaprózódásának veszélyét hordozzák.
A kar fejlesztési célkitőzései a gyengeségei és a lehetıségei reális felismerésén alapulnak,
megvalósítható jövıképet vázolnak.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•

•

•
•

Javasoljuk a karon folyó tudományos munka, az oktatók publikációs tevékenységének
erısítését, különös tekintettel a DE OEC karai közötti tudományos és szakmai
kapcsolatok bıvítésére mind hallgatói, mind pedig oktatói szinten.
Az EK és a Népegészségügyi Kar munkamegosztásában további letisztulást kell elérni,
amely egyaránt figyelembe veszi az egészségügyi szakmai szempontokat és a földrajzi
régiók sajátos igényeit.
Megfontolandó – más karok jó gyakorlatának megfelelıen – a Hallgatói Önkormányzat
feladatának bıvítése a hallgatói elégedettségmérés (OMHV) során, s ennek megoldandó
elıfeltételeként a HÖK infrastrukturális igényeinek (pl. HÖK iroda) biztosítása.
Szükséges a kari könyvtári szolgáltatás fejlesztése, különös tekintettel az új mesterszakok
igényeire.
Javasolt az egyes szakok, szakirányok területi/ terepgyakorlatainak vezetésében
közremőködı gyakorlatvezetık szakmai felkészítése, számuk emelése.

44

DE FOK akkreditációs jelentése

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Fogorvostudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karát
a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (2) szervez oktatást8.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 40 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 582 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri
a 80 fıt, összesen 604 fı.

8

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A Fogorvostudományi Kar szinte a semmibıl indulva hihetetlen fejlıdésen ment keresztül.
Mára strukturális adottságai bizonyos elemeikben nemcsak kiválóak, hanem Magyarországon
egyedülállóak. Igen szerény önértékeléssel és rendkívül ambiciózus fejlesztéssel az eszköz- és
szakmai fejlesztés talán a legjelentısebb a Debreceni Egyetem ezen karán. A korábbi, 2006-os
akkreditációs értékelésben kifogásolt állapotokat, konkrétan a maxillo-faciális sebészet
infrastrukturális helyzetét ezek a fejlesztések jelentısen javították. Hasonlóképpen a kifogásolt
gyermekfogászati szakterületeken is sikerült növelni a tudományos fokozatú oktatók számát két
fıvel.
Igen átgondolt stratégiát alakítottak ki, amelyben körültekintıen biztosítják a képzés személyi
és eszközös feltételeit. Az országban egyedülállóan elméleti transzkriptek hálózatát alakították
ki, amelyen igen jól szolgálják mind az oktatás, mind a kutatás céljait. Fej-nyaksebészeti
bázisuk országosan egyedülálló betegellátási lehetıségeket biztosít. Annak érdekében, hogy a
megfelelı szakembergárda is kialakulhasson a kiemelkedıen sikeres pályázati munkájuk révén
létrehozott tárgyi-eszközös feltételrendszerhez, külön kari PhD iskolát is létesítettek.
A kar remekül használja ki az integráció adta lehetıségeket. Igen ügyes pályázati stratégiával a
centrumon (OEC) belül komoly szakmai fejlesztési lehetıségekhez jutott.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A karon szakmai szervezeti egységként 11 tanszéket alakítottak ki. A Kari Tanács és vezetıje,
a dékán munkáját két dékánhelyettes, az Oktatási Titkárság vezetıje, valamint a mőködtetés
adott feladatainak megoldására, koordinálására létrehozott öt bizottság segíti.
Tudatos, végiggondolt több szempontra figyelemmel levı stratégiaalkotás zajlik a komplex
módon egymásra épült célok elérése érdekében. Minıségbiztosítási rendszerük is
hasonlóképpen épül fel. A menedzsment jól szervezett, a vezetıváltások jól megoldottak. A
tapasztalatokat átadják, a vezetıi egység példás.
A debreceni FOK kiváló szakmai kapcsolatokat ápol mind országos, mind nemzetközi szinten.
Mindhárom hazai, fogorvosképzést végzı karral rendszeres együttmőködést alakítottak ki a
graduális és a posztgraduális képzések terén is. Gyakori, hogy meghívott elıadókkal színesítik
a képzési kínálatot, törekszenek a curriculumok harmonizálására, meghívásra részt vesznek a
többi kar oktatóinak minısítési eljárásaiban.
A kari Hallgatói Önkormányzat, mint érdekvédelmi és képviseleti szervezet, kapcsot jelent az
egyetemi vezetés és a hallgatók között. A HÖK tagjai képviselik a hallgatókat a Kari Tanács, a
Centrum Tanács, valamint a Tanulmányi Bizottság ülésein, részt vesznek a döntéshozatalban.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A karon graduális szinten egy szakon osztatlan mesterképzés, a következı szinten pedig önálló
doktori iskolájukban PhD képzés folyik. Emellett – a hazai fogorvosképzı gyakorlatnak
megfelelıen – ráépülı szakképzést (szakfogorvos) is folytatnak, valamint a kötelezı
(kreditpont-szerzı) tanfolyami továbbképzést is megszervezték és mőködtetik. Saját elméleti
tanszéki rendszert hoztak létre és az általános elméleti képzést ennek megfelelıen kiegészítik
azoknak a speciális igényeknek a teljesítésével, amelyeket a fogorvostudományi képzés
támaszt. Ez sikeres rendszer, ami jelentıs eredményeket hozott. A különbözı jogállásban
oktatók, különösen a területi, klinikai gyakorlatvezetık oktatás-módszertani szemlélete,
gyakorlatvezetıi technikája eltérı, az egyenletes minıség biztosítása érdekében erre érdemes
figyelmet fordítani.
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Mindemellett a (hazai) fogorvostudományi szakos képzésben megszokott módon, Debrecenben
is az Általános Orvostudományi Karral együttmőködésben folyik a fogorvosképzés, és bevett
gyakorlat az általános orvosképzésben való kari részvétel is. Egy ilyen struktúrájú egyetem
esetében az önálló fogorvostudományi doktori iskola, a saját PhD programok is a további
fejlıdés fontos tényezıi. A társkarokkal az együttmőködés a doktori képzésben is megjelenik,
fogadnak is hallgatókat és témavezetést is vállalnak oktatói más kari iskolában.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere
A kar publikációs tevékenysége az elmúlt idıszakban is folyamatosan javult, a többi hazai
fogorvosi képzıhelyhez viszonyítva jó. Remélhetıleg a közeljövıben még hatékonyabb lesz –
várhatóan éppen a PhD képzésbe belépett munkatársak aktivitásának eredményeként. A karon
rendkívül ambiciózus építményi, mőszeres és személyi fejlesztések történtek. Kiválóan
használják ki a pályázati együttmőködés nyújtotta elınyöket, és a szőkös hazai pályázati
lehetıségeken túl a külföldi társegyetemekkel szorosabb kapcsolatot kialakítva az EU pályázatok
rendszereihez is csatlakoznak. Fej-nyaksebészeti bázisuk országosan egyedülálló betegellátási
lehetıségeket biztosít.
Ebben az idıszakban a kiadások optimalizálása, illetve a bevételek növelése révén elérték,
hogy a kar gazdálkodása nem lett veszteséges. Ez összetett és nem könnyő feladat, hiszen a
fogorvostan hallgatók tevékenysége – miután OEP által finanszírozott ellátást is végeznek a
képzés során – szorosan kapcsolódik a betegellátási finanszírozáshoz.
Összességében a kart stratégiája, sikeres pályázatai és kiváló szakmai kooperációja más
intézményekkel, valamint a centrumon belül a többi karral, az egyetem egyik legsikeresebb
karává teszik.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelı minıségirányítási rendszert
mőködtet, ugyanakkor figyelembe veszik a felsıoktatás európai standardjait (ESG) is.
Intézményi szinten Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi a kari minıségügyi
fejlesztések stratégiai elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtását. Ugyancsak
e csoport minden év végén értékeli és dokumentálja a kar minıségirányítási tevékenységét,
majd meghatározza a fejlesztendı területeket, azok felelıseit és a határidıket. A felelıs
munkatársak folyamatosan követik a változásokat, a feladattal megbízottak határidıre
elkészítik beszámolójukat. Minden évben független belsı és külsı auditorok ellenırzik
szúrópróbaszerően a minıségirányítási tevékenységüket. A minıségirányítási rendszer részei a
teljes kari mőködést lefedı dokumentumok (folyamatleírás, protokoll, mőködési rend), ezek a
kar Dokumentációs Könyvébe, valamint a Centrum és a kar honlapjára kerülnek.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A graduális (fogorvos) és a posztgraduális (szakfogorvos, valamint PhD) képzési
programokban az elmúlt idıszak jogszabályi változásainak megfelelıen megtörténtek a
szükséges módosítások. A jó minıségő, korszerő képzés folytatásához elengedhetetlen
curriculum frissítés és fejlesztés a karon a nemzetközi trendeknek és a hazai igényeknek és
társadalmi elvárásoknak, a szakma fejlıdésének, illetve követelményeinek megfelelıen, a
társintézményekkel történı konzultáció alapján zajlik. A curriculum változtatásait elıbb a kari
Oktatási Bizottság, majd a Kari Tanács, a Centrum Tanács végül a Szenátus fogadja el. A
jogszabályban rögzített képzési kimeneti követelményeknek megfelelı képzési program
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kialakítása dékáni hatáskör, ı konzultál az átoktatást végzı karok képviselıivel és a szakmai
prioritások figyelembevételével meghatározza az átoktatás mértékét.
A képzési program követéséhez rendszeresen tájékozódnak a végzıs hallgatóik, valamint a
rezidens kollegák véleményérıl, és ezzel párhuzamosan folyamatos visszajelzést kérnek a
rezidenseket foglalkoztatóktól arról, hogy a hallgatók képzése során a szükséges ismereteket
milyen színvonalon sikerült átadni, elsajátíttatni. Az eredményeket elemzik, a
következtetéseket levonják, a szükséges lépéseket megteszik.
A karon végzett hallgatókról – a tág elhelyezkedési lehetıségek és gyakorlat okán – nincs
átfogó visszajelzésük, bár a végzetteknek biztosítják, hogy a kar honlapjára bejelentkezve
munkájukról, szakképzettségeikrıl adatot szolgáltassanak. Ott szakmai információkhoz,
továbbképzések anyagához is hozzájuthatnak. A szakképzésbe bekapcsolódott szakorvos-jelöltek
munkavállalói és munkaerı-piaci helyzetérıl immár folyamatosan győjtik a konkrét, részletes
adatokat.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A hallgatók tájékoztatása a követelményekrıl a TVSz-ben foglaltak szerint történik; legkésıbb
az adott félév elsı hetében megismerhetik azokat (tematika, tételsor, számonkérések), a
késıbbiekben ezeket sem a tanszék, sem az oktató nem változtathatja. A hallgatói elımenetel
követése a Neptun informatikai rendszerben történik, a 2011/12-es tanévtıl kezdve a
vizsgajegyeket felmenı rendszerben az „Elektronikus Index”-ben tartják nyilván. Az elıírt
nyári gyakorlatok elvégzését szabályzat alapján szervezik, a Kari Tájékoztatóban minden
hallgató számára elérhetıek az információk és elıírások. Az oktatók is követni tudják a
hallgatók elımenetelét, tekintettel arra, hogy mind a magyar, mind a külföldi hallgatók területi
klinikai gyakorlata (Fogászati gyakorlatok) letöltését gyakorlati leckekönyvben
dokumentálják.
Az oktatás eredményességérıl a hallgatói visszajelzés hatékony mőködtetése révén szereznek
információkat – a vizsgálati idıszakban szemeszterenként. A hallgatók a félév elején, a
beiratkozáskor kapják meg az elkészített kérdıíveket az Oktatásszervezési Központ
Tanulmányi Osztályán. A megfelelı visszaküldési arány biztosítása gond, sajnos általában
csökken a válaszadási készség. A magyar hallgatók évrıl-évre egyre magasabb pontszámmal
értékelik a kar oktatói munkáját, a térítéses, angol nyelvő képzés hallgatói visszajelzése
fluktuál, összességében emelkedı tendenciát mutat, bár a véleményezés az alacsony részvételi
arány miatt nem mindig esik a kiértékelhetı kategóriába. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók
szinte kivétel nélkül átvehetik oklevelüket, nyelvvizsga hiányában át nem vett oklevél szinte
nem is fordul elı, és a képzési idı elhúzódása sem jellemzı.
Az egyetem központi fejlesztésének eredményeképpen 2008-óta folytatnak felméréseket,
vizsgálatokat a végzett hallgatók pályakövetésére (DPR). Vannak felméréseik a munkaerıpiaci helyzetet, igényeket, együttmőködési lehetıségeket illetıen is. Sajnálatos tény, hogy a
végzett hallgatók csupán egy tizede tudja tanulmányait rezidensként folytatni.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A kar támogatja oktatóit a tudományos minısítések (PhD, habilitáció) megszerzésében a
szükséges erıforrások biztosításával, pl. a hazai és nemzetközi konferenciákon,
kongresszusokon való részvételhez is jelentıs támogatást adnak. Munkatársi
elégedettségmérést évenkénti rendszerességgel végeznek. Figyelemmel kísérik az oktatók
tudományos elımenetelét, a munkaköri leírások mellé iránymutatásként karriertervek
készültek. Figyelnek a dolgozói, oktatói teljesítmények elismerésére szakmai kitüntetések,
díjak alapításával és odaítélésével, valamint a szakmai elımenetel biztosításával, különös
tekintettel arra, hogy a praxisban történı munkavállalás sokkal kedvezıbb anyagi kondíciót
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biztosít az egyetemen teljes munkaidıben foglalkoztatott („fıállású”) oktatókkal szemben.
Éppen ezért a minısített oktatók számának növelése a kari minıségfejlesztési célok között
folyamatosan megjelenik. A vizsgálati idıszakban dinamikus volt a fejlıdés, eredménye, hogy
2011-re a minısített oktatók aránya elérte a kétharmadot.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A karon a vizsgált idıszakban lezajlott infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen jelentıs
mértékben növekedett az oktatási helyiségek (elıadótermek, gyakorló kabinetek, laborok)
száma és felszereltsége, valamint a kar számítógépes ellátottsága. A képzés igényelte jegyzetés tankönyvszolgáltatás összességében jó, bár bizonyos tantárgyak (pl. anyagtan)
tankönyvellátottsága jelenleg nem megoldott. A hallgatók az információs felületre feltöltött
diákon keresztül hozzáférnek az elıadások óravázlataihoz, valamint a kari könyvtáron
keresztül a korábbi évfolyamok diplomamunkáihoz is.
A kar hallgatói elsısorban a régióból érkeznek, egy részük támogatott elhelyezést igényel, ezt
az orvoskari hallgatóknak nyújtott lehetıségekkel azonos módon tudják biztosítani (az egyetem
kollégiumaiban, hostelben, hotelben, apartman-házban). A könyvtári és egyéb
(mentálhigiénés, szociális, sport stb.) szolgáltatások is az OEC többi karéhoz hasonlóan
biztosítottak.
3.6. Belsı információs rendszer
A karon a minıségirányítás keretében végeznek információgyőjtést. A hallgatók elırehaladását
és teljesítményét az egyetemen egységesen alkalmazott Neptun hallgatói adminisztrációs
rendszer segítségével követik.
Az oktatók és hallgatók informálása fıként elektronikus úton zajlik. Az adatok, információk
kezelését a vonatkozó jogszabályok mellett az egyetem és a kar külön is szabályozza. A kar
belsı információinak védelmét erıs tőzfalrendszer és legtöbbször jelszavas hozzáférés
biztosítja. A belsı információáramlásnak papíralapú változata a DE OEC negyedévente
ingyenesen megjelenı ismeretterjesztı lapja (Egészségcentrum), amelybıl a centrum karainak,
így a FOK-nak is az eredményei, a fejlesztései és egyéb közismeretet bıvítı információk
megtudhatók.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság elsıdleges fóruma az egyetem és a kar honlapja. Az egyetemi honlap
felépítésének aktualizálására, az információk frissítésére minden tanév kezdetén kerül sor. A
kar friss híreit, információit szinte heti gyakorisággal és igény szerint frissítik. Évente
szerveznek kari Nyílt Napot, melynek keretében tájékoztató elıadásokat, kiállítást tartanak a
jelentkezık és a képzések után érdeklıdık számára, ekkor jelenik meg a kari tájékoztató is.
Ezen kívül a kar részt vesz a DE által szervezett DExpon és az EDUCATIO kiállításon.
Ugyancsak a kapcsolattartást szolgálja a Medikus Lap és helyi rádióban (Friss Rádió) való
megjelenés.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
Önértékelésük korrekt, C-SWOT elemzésük reális, erısségeiket és gyenge pontjaikat,
lehetıségeiket, illetve korlátaikat jól látják. Célkitőzéseik és infrastrukturális lehetıségeik
további ambiciózus fejlesztések kiindulópontjai lehetnek. Tudatosan küszöbölik ki
gyengeségeiket és rendkívül dinamikusan fejlıdnek.
A részletekhez főzött javaslatokat ld. alább.
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III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
Elismerésre méltó a FOK kiváló stratégiai szemlélete, fejlıdése és javasolt a megkezdett és
folytatott úton haladni tovább azzal a vezetıi együttmőködéssel és együttgondolkodással, amit
az elmúlt évtizedben kialakítottak és folytattak. Ugyanakkor fejlesztési célzattal az alábbi
javaslatokat tesszük:
• A kar fordítson kiemelt figyelmet az oktatás-módszertani fejlesztésekre, különös
tekintettel a különbözı státuszon levı oktatói munkát végzık, gyakorlatvezetık
jelenlétére.
• Kívánatos a kari felmérések (pl. elégedettségi mérések) eredményeinek,
következtetéseinek és következményeinek nyilvánossá tétele.
• Célszerő a végzett hallgatók ALUMNI mozgalmának fejlesztése és megjelenítése a kar
elektronikus felületén.
• Szükséges a magyar és külföldi hallgatói visszajelzések alapján a kari jegyzet- és
tankönyvellátás felülvizsgálata.
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GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR AKKREDITÁCIÓS
ÉRTÉKELÉSE

I. Akkreditációs minısítés

A

DE
Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a MAB a Debreceni Egyetem
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karát karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást9.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen/fıiskolán biztosított a képzések
közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 61 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 2231 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 203 fı.

9

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A gazdaságtudományi (üzemgazdasági) képzés az 1970-es évek közepén indult a Debreceni
Agrártudományi Egyetemen, amit az 1990-es évek elején a gazdasági agrármérnök képzés, és
hamarosan további gazdasági-szervezési jellegő szakok követtek (informatikus agrármérnök,
vidékfejlesztési agrármérnök, szakigazgatási agrármérnök stb.). A Debreceni Egyetem 2002ben létesült Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karából alakult meg 2009-ben a
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK), az Agrár- és Gazdálkodástudományok
Centruma (korábban: Agrártudományi Centrum) keretében mőködve. Jelenleg 7 intézeten
belül, 17 nem önálló tanszéken folyik az oktató-kutató munka. Négy képzési területen
folytatnak graduális képzést, valamint egy doktori iskolában PhD képzést. Felsıfokú
szakképzésben is oktatnak, szakirányú továbbképzéseik jelenleg nem aktívak. A vizsgált
idıszakban több mint 2800 hallgató tanult a karon.
A GVK oktatási feladatait alapvetıen a 61 munkatárs látja el, akik közül 29 fı vezetı oktató
(hét egyetemi tanár, 22 egyetemi docens). Munkájukat hat professzor emeritus és a társkarok
oktatói segítik. A társkarok közül a centrumhoz tatozó MÉK-en kívül az ÁJK, az ÁOK és a TTK
vezetı oktatói végeznek még átoktatást. Meg kell jegyezni, hogy a KTK-val nincs oktatási
kapcsolata a karnak!
A kutatómunka intenzív, évente három-négy jelentısebb kutatási programon dolgoznak. A
GVK kutatói állománya 13 fı. Az oktatási-kutatási infrastruktúra fejlett, korszerő. A centrum
épületei mellett a 2002-ben átadott Táj- és Vidékfejlesztési Központ, a megújult és kibıvített
informatikai komplexum és könyvtár segíti a feladatellátást.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A GVK szervezetét és mőködésének kereteit a DE SzMSz-ében foglalt rendelkezések
határozzák meg. Ennek megfelelıen saját kari mőködési renddel, belsı költségvetéssel, a
gazdasági és üzleti képzésért felelıs oktatási egységekkel, igazgatási szervezettel rendelkezik.
A mőködésnek azonban az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma sajátos jelleget ad. A
stratégiaalkotás például centrum-szinten történik, ennek megfelelıen nagyfokú a koordináció a
GVK és a MÉK tevékenységében. A kar a 2006-2009-es években, az új típusú képzések
bevezetésekor módosította jövıképét és stratégiai célkitőzéseit. Alapvetı céljuk, hogy a GVK-t
Magyarország elsı három legszínvonalasabb gazdaságtudományi és agrár-közgazdasági
oktató- és kutatóhelye között tartsák számon.
A kar felépítése áttekinthetı, követi az intézeti tagolást. A kari vezetık mellett a szervezeti
egységeik vezetıit is bevonják a stratégiaalkotásba. 2010-tıl létrehozták a
Vállalkozásfejlesztési Intézetet, amely egy alapvetıen új típusú képzés, a Finnországból átvett
Team Academy rendszer koordinálását látja el. A Team Academy a gyakorlati megvalósítás
talaján álló, projekt szemlélető képzést jelent, amely nagyrészt angol nyelven folyik.
A kari vezetés az oktatómunka értékelését alapvetıen a Neptun rendszerben elvégezhetı
oktatói-hallgatói vizsgálatokra alapozza. Vizsgálati adatok 2005-tıl állnak rendelkezésre, és
ma már megfelelı reprezentativitást mutatnak. A felmérések eredményei a honlap
minıségbiztosítási részében megtekinthetık.
A GVK egyetemen belüli kapcsolatai (centrum, társkarok) intenzívnek és jól szabályozottak,
de pl. a Közgazdaságtudományi Karral nem alakultak ki az együttmőködés irányába mutató
kapcsolatok. A GVK vezetıi szerint ez azonban nem rajtuk múlt.
Jó kapcsolatokat ápolnak a régió vállalkozásaival és intézményeivel.
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2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A kar képzési szerkezete meglehetısen tagolt, hiszen a gazdaságtudományok, az agrár, a
bölcsészettudomány és a sporttudomány képzési területbe sorolt hat-hat alap-, illetve
mesterszakon folytat oktatást, valamint a társadalomtudományok tudományterület egy doktori
iskolájában tudományos képzést. Felsıfokú szakképzési és szakirányú továbbképzési szakok is
szerepelnek a képzési kínálatban, bár az utóbbiak 2011-ben nem indultak. Mindazonáltal a
GVK oktatási feladatait jól el tudja látni, részben a jó gazdaságtudományi alapoknak, részben a
karok közötti együttmőködésnek köszönhetıen. A képzési feladatok meghatározására a
kreativitás és a nemzetközi tendenciák figyelemmel kísérése jellemzı.
A kar az új profiljához illeszkedı szervezeti struktúrát kialakította, az oktatói állománya
magasan kvalifikált, (100%-os minısítettség!), az oktatási infrastruktúra példaértékően
korszerő (számítógép minden oktatónak és PhD hallgatónak, projektor, Internet elérhetıség
minden oktatási helyiségben, speciális oktatólaborok stb.).
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotói tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere
A kar tudományos tevékenységére az aktív hazai és nemzetközi szereplés jellemzı, kutatói az
elmúlt öt évben 39 önálló kutatási témában, és sok konferencián vettek részt, szervezıként is.
Aktív szereplıi a hazai és nemzetközi tudományos közéletnek (MTA Agrárközgazdasági és
Gyepgazdálkodási bizottságai, Debreceni Területi Bizottsága, hazai és nemzetközi folyóiratok
szerkesztıbizottságai stb.). Évente két nemzetközi konferenciát szerveznek (AVA,
Agrárinformatikai Nemzetközi Konferencia stb.). 2007-ben indította el a kar az APSTRACT
(Applied Studies in Agribusiness and Commerce) elnevezéső nemzetközi tudományos
folyóiratot. A tehetséggondozás jegyében született meg a Debreceni Talentum címő
kiadványuk. A tudományos diákköri munka fejlesztésének eredménye még a jelentıs számú
helyezett az OTDK-n. Az aktív tudományos tevékenység eredményeként változóan ugyan, de
folyamatosan nıtt a GVK-n született publikációk száma.
A pályázati aktivitás kiemelkedı, az idıszak egészét tekintve átlagosan minden oktatóra,
kutatóra jutott egy benyújtott pályázat. A pályázati eredményesség évente eltérıen 10 és 70 %
között változott, de összességében sikeres. Az elnyert pályázatoknak köszönhetıen jelentıs
többletforráshoz juthatott a kar. Ennek is köszönhetı, hogy a GVK eredményesen gazdálkodott
a vizsgált idıszakban. A saját bevételek mennyisége és aránya a kari költségvetésen belül
jelentısen megnövekedett (öt év alatt 145,5%-kal) Az átvett pénzeszközök is növekedtek, bár
nem ilyen mértékben (40%). Tehát a kar gazdálkodása kiegyensúlyozott volt az elmúlt
idıszakban, és a pályázati, illetıleg a bevételi lehetıségek kihasználásával nagyarányú
fejlesztéseket is végre tudott hajtani.
A GVK nemzetközi kapcsolatrendszere a kar vezetı oktatói fáradozásainak eredményeképpen
kiterjedt, ezt a fentebb leírt nemzetközi tudományos aktivitás is bizonyítja. Az oktatási
területen úttörı munkát végzett, a már szintén említett Team Academy rendszer bevezetése
kiemelkedı eredmény.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
A GVK a Debreceni Egyetem minıségpolitikájával összhangban végzi minıségbiztosítási
tevékenységét. Emellett figyelembe veszi a kar sajátosságait, és a jó hírnevének megtartása
érdekében az oktatás és a tudományos munka színvonalának állandó fejlesztésére,
tökéletesítésére törekszik.
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3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar minıségbiztosítási rendszere a szervezeti önértékelésen alapul, amely az EFQM,
illetıleg a TQM alapjain áll. Az egyetemek mőködésére adaptált változatot, az UNI-EFQM
modellt az egyetem egy HEFOP pályázat keretében, konzorciumi tagként másokkal közösen
alakította ki. A kar minıségpolitikáját, illetıleg a minıségbiztosítással kapcsolatos feladatokat
egy héttagú minıségbiztosítási bizottság közremőködésével valósítja meg. A
minıségbiztosítási méréseket az egyetem Minıségfejlesztési Bizottságával közösen kidolgozott
munkaterv szerint végzi. Az eredményeket az EvaSys rendszer alkalmazásával dolgozzák fel.
Az önértékelésben jelzett több minıségbiztosítási akció, mérés és értékelés eredményei a
látogatás során is érzékelhetık voltak. A minıségfejlesztési feladatok közül néhány fontosabb:
a gyakorlati képzés színvonalának emelése, nemzetközi kapcsolatok további kiépítése, oktatási
minıség fejlesztése, tananyagfejlesztés, teljesítmény-értékelési rendszer kialakítása, a
beiskolázás ösztönzése, a kar ismertségének fokozása, hallgató-barát ügyintézés a Neptunon,
oktatás hatékonyságának növelése számítástechnikai eszközökkel, humánerıforrás-stratégia
kidolgozása, a DPR eredményeinek felhasználása stb.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A GVK a többi „agrárközgazdasági” típusú karral összefogva, közösen alakította ki képzési
profilját. Néhány területen vezetı szerepet játszott, például elsıként indította el a gazdasági
agrármérnöki mesterképzést. A szaklétesítésnek, illetıleg indításnak jól kialakult, ellenırzött
rendszere van a karon, a szakindítási kísérletek túlnyomórészt eredményesek voltak. Néhány
esetben az alapos elızetes vizsgálatok ellenére is nehézségek adódtak a szakindításban. Az új
profilként kialakított turizmus-vendéglátás, és a sportszervezı képzések esetén nem sikerült
azonnal minden akkreditációs elvárásnak megfelelıen biztosítani az oktatói állományt. Ez a
megbízhatóbb képzéstervezés fontosságára hívja fel a figyelmet.
A képzési programok értékelésével, fejlesztésével kapcsolatosan a GVK – a DPR
alkalmazásával nyerhetı adatok és szolgáltatások felhasználásával – megvalósította az
úgynevezett 360 fokos elemzési rendszert. Ennek elemei az oktatói, a hallgatói, a végzett
hallgatói és a munkaerı-piaci értékelések és javaslatok. Ennek alapján évente felülvizsgálják a
mintatanterveket, s a módosítási javaslatokat a Kari Tanács, az Egyetemi Oktatási Bizottság,
illetıleg a Szenátus elé terjesztik.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A hallgatói teljesítmények értékelési rendszerét, a tanulmányi kötelezettségekre érvényes
szabályokat az egységes Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza, amelyrıl a kar
minden hallgatója alapos tájékoztatást kap a beiratkozáskor, s a továbbiakban minden
szükséges oktatásszervezési, tantárgyi stb. információ elérhetı a kar honlapján. A hallgatói
teljesítmények mérésére a Neptun rendszerbıl származó információk szolgálnak, de az oktatói
visszajelzéseket is figyelembe veszik. A hallgatók tanulmányi átlagait, az oklevelet szerzett
hallgatók minısítését, a passzív félévek arányát, a képzési idın túl végzett hallgatók, illetıleg a
nyelvvizsga hiánya miatt oklevelet nem szerzett hallgatók arányát mutató adatok nem jeleznek
kiugró eltéréseket az egyetemi átlagtól (20-25%), de negatív jelenség, hogy a képzési idın túl
végzett hallgatók aránya egyre nıtt 2009 és 2011 között (1%-ról 28%-ra).
Az oktatás eredményességét részben a bemutatott adatok jelzik, a hallgatói létszám emelkedése
– ugyan csak közvetve – de szintén az eredményes oktatásra utal.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A kar kiemelt figyelmet fordít a humánerıforrás gazdálkodásra, ezen belül a munkaköri
leírások elkészítésére és aktualizálására. A munkaerı tervezés a képzési feladatoknak
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megfelelı oktatói összetétel biztosítására, az elıléptetések ütemezésére, és az új munkaerı
felvételének tervezésére terjed ki. Teljesítményértékelési rendszert vezettek be, specifikus
értékelési szempontokkal. Az oktatók esetében a szakmai felkészültség, az oktatási
teljesítmény, a kutatási és publikációs teljesítmény, a vezetıi tevékenység, valamint a hallgatói
visszajelzések eredményei kerülnek vizsgálat alá. A munkaköri leírások mellékleteként
„Alkalmazás és alkalmasság” elnevezéső lapok segítségével követik nyomon az oktatók
elırehaladását.
Az oktatói minıségbiztosítás egyik legnyilvánvalóbb eredménye, hogy a GVK minden
oktatójának van tudományos fokozata, egyre többen habilitáltak (ami a docensi kinevezés
javasolt elıfeltétele), valamint az angol nyelvő képzések jó minıségének biztosítására elérték,
hogy jelenleg 33 oktatónak van felsıfokú nyelvvizsgája. Ezt kiegészítendı, a kutatók nagy
része (13 kutatóból hét), illetıleg az egyéb munkakörben foglalkoztatottak is jól képzettek
(75%-uk diplomás, 5 fınek pedig PhD fokozata is van).
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A GVK az utóbbi évek nagyarányú infrastruktúra fejlesztésével elérte, hogy minden tanterme
biztosítani tudja mindazt az informatikai hátteret, amely a korszerő oktatáshoz szükséges.
Bevezette az Eduroam rendszert, ami a nemzetközi oktatási kapcsolatokban is jól
alkalmazható. A karnak nincs külön könyvtára, de a Centrum könyvára az intézetekben lévı
könyvállománnyal együtt jól biztosítja a képzés tan- és szakkönyv szükségletét.
A kar hallgatói igénybe vehetik mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket az egyetem biztosít
valamennyi hallgatója számára. A fontosabbak ezek közül: kollégium, menza, nyelvvizsga
központ, informatikai szolgáltatások, sportlétesítmények, orvosi rendelés, mentálhigiénés
program, lelkészség, szabadidıs programok. Külön említésre méltó a Támpont Támogató
Szolgálat, amelynek célja, hogy a saját lakókörnyezetében segítse a fogyatékkal élı fiatalok
önálló életvitelét, valamint segítse ıket mobilitásukban, a társadalmi életben való részvételben,
illetve szolgáltasson információt a fogyatékkal élıket érintı szolgáltatásokról, intézményekrıl,
jogszabályokról.
3.6. Belsı információs rendszer
A kar a Centrummal közösen megvalósított projekt (Modern informatikai eszközökkel az
Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában) révén korszerő belsı információs
rendszerhez jutott. Az új portálrendszernek számos olyan funkciója van, amely egyedülálló a
felsıoktatásban. Minden oktatónak és kutatónak saját weblapja van, amit önállóan
szerkeszthet. A hallgatók és a külsı partnerek egy adatbázis struktúrára épülı úgynevezett
kompetenciakeresı funkció segítségével kereshetik meg az adott probléma szempontjából
kompetens személyeket. A portálrendszerhez kapcsolódóan humánerıforrás-nyilvántartó
rendszert is kifejlesztettek, amely a humánerıforrás gazdálkodás egyik legfontosabb része.
Moduljai: oktatási adatok, kutatási adatok, pályázati adatok, publikációs tevékenység, és a
vezetıi információs modul. A legújabb fejlesztés eredménye az infrastruktúra menedzsment
rendszer, ami lehetıvé teszi az órarendkészítést, a teremfoglalást és az infrastruktúrával
kapcsolatos nyilvántartásokat. A rendszer alkalmas gazdasági kimutatások készítésére, például
az üzemeltetési költségek kimutatására is, összességében a karon a mindennapi munkavégzés
és szervezımunka fontos és széles körben alkalmazott eszközévé vált.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A közvélemény tájékoztatására a Centrum egységes keretében három fı területet alakítottak ki:
a hazai kapcsolatok szervezése (média, rendezvények), a nemzetközi kapcsolatokról szóló
tájékoztatás (általános információ, bilaterális kapcsolatok, mobilitási információk stb.) és a
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Médiacentrum. A tájékoztatásra a Médiacentrum több regionális újsággal kötött szerzıdést,
aminek eredményeként kéthetente-havonta adnak tájékoztatást a különbözı fontosabb
eseményekrıl.
A honlap tartalma gazdag, frissítése, karbantartása rendszeresen megtörténik. A hallgatók, a
dolgozók és az érdeklıdık számára könnyen elérhetık az információk.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A C-SWOT analízis kellı részletességő az önértékelésben, és jól összefoglalja a stratégiai
fejélesztésekhez szükséges alapvetı információkat.
A külsı feltételek, korlátozó tényezık tekintetében azt kell szem elıtt tartaniuk, hogy a régió
Magyarország egyik alacsony jövedelmő térsége. Ez mind a hallgatói bázis, mind az oktatói
utánpótlás szempontjából kedvezıtlen.
A GVK erısségei a több évtized óta tartó folyamatos fejlesztı és szervezı munkából
vezethetık le. Ezek között ki kell emelni a szakmai és tudományos elismertséget, a képzés jó
szakmai színvonalát, bizonyítéka ennek a több éve eredményesen mőködı doktori iskola is.
Gyengeség, hogy az idegen nyelvő képzés feltételei még nincsenek meg minden stratégiailag
fontos területen, ez a feladat az oktatók egy viszonylag szőkebb körére koncentrálódik A
publikációs tevékenység megerısödött, de még viszonylag kevés a neves külföldi
folyóiratokban megjelenı tudományos mővek aránya. Néhány újonnan indított szakon az
oktatói létszám csak jelentıs erıfeszítésekkel teszi lehetıvé a zavartalan képzést. Felismert
gondjuk az oktatók nagy adminisztratív terhelése is.
A látogatáskori megbeszélésekbıl arra is fény derült, hogy a GVK és a Közgazdaságtudományi
Kar között nincs együttmőködés, illetıleg korábban megegyezés született a
gazdaságtudományi képzési területek felosztásáról, s ez elkerülhetetlenül párhuzamosságokat
eredményezett. A GVK vezetıi szerint ık szorgalmazzák az együttmőködést, de ez egyelıre
nem valósult meg.
Lehetıségeket elsısorban a tercier szektor várható megerısödésében látnak, ez az oktatásban
újabb szakok indítására adhat esélyt. További lehetıségek rejlenek az élelmiszergazdaság és a
vidékfejlesztés várható kibontakozásában. Fejlesztésre érdemesnek tartják a Team Academy
elnevezéső gyakorlatorientált üzleti képzést is. A nemzetközi kapcsolatok is lehetıségeket
rejthetnek magukban: várhatóan erısödni fog a határokon átnyúló oktatási és kutatási
együttmőködés, továbbá fokozódik az érdeklıdés a közös diplomák kiadása iránt.
Veszélyeket rejt magában (a felsıoktatás egésze számára) a csökkenı népesség és a
kedvezıtlenül változó kor szerinti összetétel. Debrecen város „megtartó képességét” is
problémásnak látják, ami a fiatal szakemberek elvándorlásában is kifejezıdik. Számolni kell a
felsıoktatási verseny erısödésével is, különösen a gazdaságtudományok területén. Ezt
súlyosbítja, hogy a beiskolázás merítési köre továbbra is a debreceni kistérségi területekre,
továbbá az Észak-alföldi régióra koncentrálódik.
A stratégiai elemzés alapján a GVK intézkedési tervet dolgozott ki, amelyben az oktatás és a
kutatás területére új feladatokat határozott meg. Az oktatás területén elsısorban további szakok
indítását tartják szükségesnek. Az élelmiszergazdaság és a vidékfejlesztés új kihívásainak
megfelelıen regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakot kívánnak indítani, amelyhez
elemzéseik szerint rendelkezésre áll a szakmailag is megfelelı oktatói állomány. Hasonló
okokból látnak lehetıséget a nemzetközi üzleti szakközgazdász szakirányú továbbképzés
elindítására is. Más karokkal közösen (GYFK, EK), más tudományterületeken folyó
képzésekhez is kapcsolódni akarnak. A hallgatói létszám fenntartásának egy további
lehetıségét látják a vállalkozásfejlesztés szakon angol nyelvő, valamint a vidékfejlesztési
mesterszakon képzés indításában. Ez utóbbi viszont némileg ellentmond a gyengeségek között
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felsorolt nyelvtudási gondoknak, bár a Team Academy képzésben, ami részben angol nyelven
folyik, már sikereket is elértek. A kutatás területén az anyagi lehetıségek függvényében
továbbra is ösztönözni kívánják a külföldi konferenciákon való szereplést és a nemzetközi
pályázatokon való részvételt. A doktori iskola stabilitásának fenntartása is fontos feladat, ehhez
fıként saját neveléső egyetemi tanárokat, kutatókat kívánnak bevonni a doktori iskola
törzstagjai közé.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
A több évtizedes hagyományokkal rendelkezı, jól felkészült oktatói állományú, fejlett
infrastruktúrájú, erıs egyetemi hátterő GVK esetében minıségfejlesztési javaslatokat
elsısorban jövıbeni tartós fennmaradás, és a stratégiai kihívásoknak való megfelelés
elısegítése érdekében teszünk:
• Fontos a nemzetközi kapcsolatok még eredményesebbé tétele, és az idegen nyelven történı
képzés feltételeinek minél teljesebb megteremtése. Ambiciózus terveik megvalósításához
nem elegendı a felsıfokú nyelvvizsgával rendelkezı oktatók számának növelése, hanem
elıadóképes és vitaképes oktatók nevelésére van szükség. Ehhez viszont aktívabb
nemzetközi tevékenységre, sıt a kulcsfontosságú oktatók hosszabb idejő külföldi
tartózkodására van szükség. Ennek némileg ellentmond, hogy még a PhD hallgatók
körében sincs meg ez a törekvés, holott az oktatói pálya késıbbi szakaszain ez egyre
nehezebben oldható meg a hosszabb (több hónapos) távollét.
• Az új szakok, oktatási programok tervezésére a jelenleginél nagyobb figyelmet kell
fordítani. Fontos és hasznos a külsı feltételekre, kihívásokra történı azonnali reagálás,
azonban ennek kockázataira is fel kell készülni. Az alapvetıen új, esetleg
együttmőködésben megvalósuló képzések esetén több esetben az oktatói háttérrel, a
kidolgozott tantervek gyerekbetegségeivel, az esetleges átoktatás szervezési kérdéseivel, és
az elsıként jelentkezı hallgatók minıségi problémáival is szembe kell nézni.
• A GVK, de egyúttal a KTK megítélését, a jövıbeli zavartalan mőködését rontja az, hogy a
két kar képzési profilja jelentıs mértékben átfedi egymást. Néhány évvel ezelıtt
„megegyeztek” ugyan a szakok egymás közötti megosztásában, de a hallgatói létszám
várható csökkenése miatt elıbb-utóbb hasonló irányú törekvések is felbukkannak majd a
két kar esetében. Indokolt lehet ezért a két kar közötti egyeztetés, sıt a szorosabb
együttmőködés is. Elemezni kell, hogy szükség van-e a párhuzamos kapacitások
fenntartására, vagy újak létesítésére. Minıségbiztosítási szempontból is elınyös lehet az
erık bizonyos fokú egyesítése (pl. a doktori iskola akkreditációs feltételeinek tartós
biztosítása céljából). Emellett nem hanyagolhatók el a gazdasági kérdések sem, hiszen
mindkét kar hiányolta a megfelelı pénzügyi támogatottságot, az oktatók nem kielégítı
bérszínvonalát.
A felsorolt javaslatok elısegíthetik a GVK további erısödését, lehetıvé tehetik hosszú távú
fennmaradását a Debreceni Egyetemen, illetıleg a magyar felsıoktatásban.
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GYERMEKNEVELÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A

DE
Gyermeknevelési és
Felnıttképzési Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és
Felnıttképzési Karát a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (4) szervez oktatást10.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 40 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 1023 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 168 fı.

10

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A kar jogelıdjét, a Hajdúböszörményi Óvóképzı Fıiskolát 1970-ben alapították, 2000-ben
csatlakozott az egyetemhez. Tekintettel arra, hogy az egyesítésben érintett mindkét
intézményben folyik pedagógusképzés, ugyanakkor a csatlakozás nem vezetett átfedésekhez –
egymást kiegészítı tevékenységeket folytatnak –, az új intézményi keretek jelentıs
együttmőködési, fejlesztési lehetıségeket kínáltak mindkét fél számára. A kar sok tekintetben
élt az egyesülésbıl származó elınyökkel, ugyanakkor még további kihasználatlan lehetıségek
is vannak. A csatlakozás a kar számára mindenekelıtt azt jelentette, hogy oktatói egy nagyobb,
sok tekintetben világszínvonalon dolgozó tudományos közösség részévé válhattak, és sokféle
pozitív hatású interakció alakult ki a kar és az egyetem többi szervezeti egysége között. Az
oktatók egy új elvárás-rendszerrel szembesültek, de egyben új egyéni fejlıdési utak is
megnyíltak számukra.
A látogatás során volt alkalom megbizonyosodni a kar vezetıinek elkötelezettségérıl, a kar
fejlesztése érdekében végzett kitartó munkájáról. E tevékenység eredményeként a kar az utóbbi
évtizedben nagy utat tett meg, a korábban is elismert gyakorlatias képzést eredményesen
fejlesztette tovább a tudományos háttér kiépítésével. A kar megtartó erejét a tudományos
potenciál további fejlesztésével és a korszerő kutatási feltételek megteremtésével is lehet
javítani.
Amint az a hallgatókkal való beszélgetésbıl is kiderült, az integrációból fakadó oktatási
elınyöket jobban ki lehetne használni. A hallgatók jelezték, hogy nagyobb mértékben
szeretnének más karokon órákat felvenni, azonban ez óraszervezési okokból és a Debrecenbe
utazás nehézségei miatt alig megoldható.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A Debreceni Egyetem nagyhagyományú pedagógusképzési szervezetéhez történt csatlakozás
jelentısége a kar képzési profilját nemzetközi és tágabb nemzeti kontextusba helyezve jobban
érthetıvé válik. Különbözı kutatások mutattak rá az iskoláskor elıtti fejlesztés és nevelés
jelentıségére, a késıbbi iskolai pályafutást, gyakran a teljes életpályát meghatározó
fontosságára. E felismerésék nyomán világszerte jelentıs programok indultak el, mind az
óvodapedagógusok képzésének tudományos megalapozása, mind pedig az óvodáztatás
általánossá tétele érdekében, különös tekintettel a leszakadó társadalmi rétegekre. Tekintettel
az egyetemi közegre, a GYFK-nak jó esélyei vannak arra, hogy e kihívásoknak megfeleljen,
esetleg kívánatos fejlıdési folyamatban Magyarországon vezetı szerepet játsszon.
A kar vezetése 2008-ban megújult, számos olyan folyamat elindult, melynek hatásai ezekben
az években teljesednek ki. A fejlesztési stratégiát a kari Stratégiai Bizottság alakítja ki. A
megfogalmazott célok reálisak, az oktatás fejlesztése tekintetében kidolgozottabbak, a
kutatómunkáéban visszafogottabbak.
Nagyon fontos lépés, hogy kidolgozták a minıség jellemzésére használható indikátorok
rendszerét, megteremtve ezzel a változások kvantitatív monitorozásának lehetıségét.
Ugyanakkor némelyik indikátoruk önmagában nem feltétlenül a minıséget jellemzi (pl. a
kutató mőhelyek vagy a kari kiadványok száma).
A karnak fontos szerepe van a szőkebb régió szellemi-kulturális arculatának alakításában. Az
óvodapedagógus, a csecsemı- és kisgyermeknevelı és a szociálpedagógia szakon végzettek
eredményességének fı mutatója, hogy milyen mértékben segítik elı a hátrányos helyzető régió
felzárkózását.
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A kar nemzetközi kapcsolatai fejlıdnek, fıleg az oktatási együttmőködés, a hallgató- és
oktatócserére terén gyümölcsözıek. További, még kevéssé kihasznált lehetıség rejlik a képzés
profiljába esı kutatási tevékenység fejlesztésében, hazai és külföldi tudományos mőhelyekkel
való együttmőködés kialakításában. Különösen fontos lenne az átfogó európai kutatási
projektekbe való bekapcsolódás.
A HÖK aktívan részt vesz az intézmény vezetésében.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A karon két képzési területen, több alap- és egy mesterszakokon folyik graduális képzés,
emellett felsıfokú szakképzést és szakirányú továbbképzést is végeznek. Tekintettel a
munkaerı-piaci igényekre és a sajátos magyarországi problémákra, az óvodapedagógus képzést
jól kiegészíti a szociálpedagógia szak. Kevésbé illeszkedik az intézmény hagyományos
profiljába a felnıttképzés, amit bizonyos mértékben a bölcsészkarral való rivalizálás is nehezít.
Érthetı, hogy gazdasági kényszerbıl a karnak is el kell érnie a fenntarthatósághoz szükséges
hallgatólétszámot, azonban hosszabb távon eredményesebb stratégia lehet, ha az említett két
irányra koncentrál. Nem csak a karnak, de a magyarországi óvodapedagógus-képzés egészének
is jót tenne, ha kevesebb helyen színvonalasabban történne a képzés. A GYFK – az egyetem
karaként való mőködésbıl származó elınyök miatt – sokkal több hallgatót vonzhatna.
A képzés és kutatás alapvetı személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A karon folyó
oktatómunka igényes, a hallgatók és oktatók viszonya – az intézmény viszonylag kis
méretének is köszönhetıen – személyes. Az intézmény vezetıi ismerik a képzés gondjait és a
hallgatók sajátos igényeit, és például különbözı képzési programokat kínálnak a nyelvtudás
fejlesztésére. A képzéshez és a kutatáshoz feltétlenül szükséges infrastruktúra adott, további
fejlesztésük mindazonáltal indokolt.
A karon átlagosan mintegy háromszorosa a levelezı hallgatók száma a teljes idejő (nappali)
képzésben résztvevıkének. Ez az arány meglehetısen magas, és – tekintettel a levelezı képzés
sajátos igényeire – rendkívüli terhelést jelent az oktatók számára. A hallgatók létszáma
ingadozik, az utóbbi évben inkább csökkenı tendenciát mutat.
Oktatási együttmőködésre, közös képzések indítására elsısorban a Bölcsészettudományi Karral
van lehetıségük. Néhány területen a közös munka elindult, például a neveléstudományi
mesterszak kora gyermekkor szakirányának gondozásával.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere
A karnak tagadhatatlanul az oktatás az erıssége, különösen a viszonylag kisebb létszámú
nappali tagozatos csoportokkal való foglalkozás személyessége. Mindazonáltal önálló kutatási
programok is indultak, gyarapodott a könyvtár, és az elızı akkreditáció óta jelentısen nıtt a
tudományos minısítéssel rendelkezık száma. Az erıfeszítések eredményesek voltak, de
jelentkezik az a kar számára egyébként kedvezıtlen tendencia is, hogy több oktató az egyetem
más karain teljesítette ki tudományos karrierjét.
A tudományos potenciál fejlesztésére, a képzés tudományos megalapozásának további
javítására számos más lehetıség is kínálkozik. A fokozatszerzés során a témaválasztás jobban
igazodhatna az intézmény képzési profiljához. Korábban néhány esetben a PhD megszerzése
egyszeri tudományos munka volt, kevés energia-befektetést igénylı és a képzéshez kevés új
tudást létrehozó témára irányult, esetlegesen folytatás nélkül, ami nem szerencsés, nem
elıremutató.
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A kar gazdasági problémákkal küzd, ezek megoldása érdekében tett lépések többsége a képzési
kínálat bıvítéséhez kapcsolódik. Elsısorban a levelezı tagozatos, költségtérítéses hallgatók
magas létszáma javíthatja a gazdasági egyensúlyt. Ugyanakkor megfontolandó milyen
mértékben engedhetı meg az oktatók oktatási terheinek növelése a munka minıségének
veszélyeztetése nélkül. A gazdálkodás helyzetének javítására jó lehetıséget kínálnak a
különbözı oktatási és kutatási pályázatok, melyeknek alapvetıen két módja lehet. Egyrészt a
kar szerepet vállalhat a jelentısebb összegyetemi pályázatokban (pl. TÁMOP), ehhez a
egyetemen belüli jobb érdekérvényesítésre van szükség. Másrészt a kar oktatói
kezdeményezhetnek saját pályázatokat (pl. OTKA), ehhez azonban a kutatási kapacitás
bıvítésére, más kutatóhelyekkel létesített közvetlen kapcsolatokra van szükség.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
Az elérendı cél kitőzését helyzetelemzés elızi meg, majd a konkrét feladatokra lebontott
tevékenységek határidı megadásával és konkrét személyek felelısségével társulnak. A
tervezési ciklus végén elemzést, értékelést és a felismert hiányosságok javítását elvégzik,
illetve ha szükséges, új fejlesztési lehetıségeket keresnek. 2007-ben neveztek ki az egyetemi
minıségbiztosítás élére rektori biztost, aki újrapozícionálta a minıségbiztosításhoz szükséges
szervezeti egységeket, de a karnak megmaradt a saját, önálló minıségügyi bizottsága.
Rendszeres tervezési, elemzési, eszköz-kidolgozási feladatokat végez, TEK szinten a kari
felelısökbıl álló testületben is. Éves tervezéseik a kari elemzések után TEK-es szinten
összegzıdnek, majd a különbözı centrumok minıségfejlesztési terveibıl egyetemi
minıségfejlesztési terv készül, melyre az alulról építkezés a jellemzı.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A karon folyó képzések indításakor a képzési kínálat szélesítésén túl céljuk az volt, hogy
megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, szükségleteknek és a munkaerı-piaci igényeknek. A
programok követése, fejlesztése érdekében vált gyakorlattá az elmúlt ciklusban a partnerek és a
hallgatók véleményének, valamint a végzett hallgatók pályakövetési adatainak rendszeres
begyőjtése, illetve visszacsatolása. Emellett ad hoc, csak az adott évben végzett
adatgyőjtésekben is számítanak a hallgatók észrevételeire.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak a hallgatók értékelésére vonatkozó elıírásait az oktatók
ismerik és alkalmazzák. Az ismeretek különbözı számonkérési, illetve ellenırzési formáit
(gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium) és különbözı értékelési módjait (pontozás,
ponthatárokhoz tartozó három vagy ötfokozatú minısítés) alkalmazzák. Az adott tárgy
feladatainak teljesítése folyamatos tantárgyi értékeléssel párosul a megértés ellenırzésére, a
további elemzésre, értelmezésre, kiegészítésre, egyéni érdeklıdés kielégítésére váró kérdések
feltárására, a tananyag elsajátítás ütemének megállapítására, a hallgatók tanulásmódszereinek
fejlesztésére, önállóságuk, önismeretük fejlesztésére. Ezek változatos megoldásai (mérılapok,
kérdıívek, rajz- és esetelemezések, prezentációk, listák készítése stb.) a tantárgyleírásokban
találhatók. A megadott témakörben történı írásbeli vagy szóbeli összegzı értékelése téma,
illetve tételsor alapján történik. A vizsgalégkör a hallgató tiszteletén, méltóságának megırzésén
és az esélyegyenlıségen alapul.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A kar oktatógárdája szakmai kompetencia, kvalifikáltság, koreloszlás és oktatói terhelés
tekintetében is megfelel az alkalmassági elvárásoknak. A vezetés kiemelten kezeli a
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humánerıforrás fejlesztést és a karrierfejlıdést. Meghatározó jelentıségő a középtávú
karrierterv, illetve egyéni ütemezés, melyet az oktató személyes anyagához csatolnak.
A publikációs tevékenység alakulását, a konferenciákon való szereplést a tanszékvezetık
követik, támogatják, ösztönzik. Az év végi teljesítményértékelés egyik szempontja a
tanévenkénti publikációs és elıadáslista kiegészítése, s vállalt mértékő bıvítése. Az oktatói
készségekre vonatkozó információgyőjtés fı területe a hallgatók oktatói véleményezése, ennek
értékelését a tanszékvezetı végzi feladat-megbeszélési módszerrel.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Az egyenletes terhelést az egyes szakokhoz kiadott mintatantervek, a hallgatói létszámot,
illetve a tárgy profilját, szaktantermi, technikai feltételeit figyelembe vevı órarend biztosítják.
A tanulmányi munkát könyvértékesítés és fénymásolás, könyvtári szolgáltatás segíti. A
hallgatókat tanulmányi tanácsadással, különbözı szociális juttatásokkal támogatják.
Az óvodapedagógus szakon a szakmai kompetenciák fejlesztéséhez 300 férıhelyes
gyakorlóóvodát mőködtetnek, a többi szakhoz – együttmőködési megállapodások alapján - a
régió különbözı gyakorlóhelyei állnak rendelkezésre.
A kollégiumi ellátás (210 férıhely, korszerő berendezés) magas színvonalú. A hallgatók
sportolási lehetısége biztosított a kari tornacsarnokban (teremfoci, kosárlabda, röplabda,
tenisz, kondi, tollaslabda, aerobik) és a kollégiumi kondicionáló teremben, továbbá a
szabadban (streatball, kosárlabda, kispályás futball, tollaslabda). Büfé, konyha, italautomata
üzemel a napközbeni étkezés biztosítására a kar területén,
A hallgatói önkormányzat tevékeny, konstruktívan képviseli a hallgatók érdekeit.
3.6. Belsı információs rendszer
Különbözı információs csatornák kötik össze a munkatársakat a vezetıvel, a vezetıt a
fenntartóval, valamint az egyes karokat egymással és környezetükkel valamint a partnerekkel.
Az információáramlási folyamatban egyre jellemzıbbek a korszerő, gyors továbbítási, tárolási,
elemzési technikák, módszerek, eszközök alkalmazása (internet, programok, honlap, kör-email stb.), de a jelenlegi rendszert még tovább lehet korszerősíteni. A rendszer mőködéséhez,
fejlesztéséhez minden félévben információs tervet készítenek.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatását elsısorban a honlap segíti. Az oktatók és
hallgatók munkáját a naprakész Neptun rendszer segíti, amely menüpontból elérhetı.
A kar a TEK sajtóirodáján keresztül adhat ki közleményeket, szervezhet sajtótájékoztatót, a
megjelenések indokoltságáról sajtóiroda dönt. Megjelenéseik tekintetében alulreprezentáltnak
érzik magukat, úgy látják, a sajtóiroda nem keresi és teremti meg azokat a lehetıségeket,
amellyel a kar népszerősíthetné magát. Bemutató kiadványaikat önállóan és az egyetemmel
egységben is megjelentetik, nem csupán magyar, de angol és német nyelven is.
Nyílt napokat is szerveznek, betekintési lehetıséget nyújtanak szülık és diákok számára, ez a
személyes tapasztalatszerzés minden évben sok érdeklıdıt vonz. Toborzó kampányaikat fıként
a vonzáskörzetükbe tartozó középiskolákba szervezik - egyre nehézkesebben, mert a
középiskolák igazgatói évrıl-évre egyre kevésbé támogatók.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A C-SWOT elemzésük valós képet mutat a karról. A külsı korlátok hosszú listája, sajnos
reálisan mutatja be a kar fejlesztésének határait. A felsorolt tényezık egy része általában is
jellemzi a felsıoktatást (kedvezıtlen demográfia és gazdasági helyzet, kiszámíthatatlan
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finanszírozás), melyeket a karra jellemzı sajátos külsı feltételek súlyosbítanak (pl. szakjainak
alacsony presztízse, a karon végzettek munkába állása utáni anyagi megbecsültsége).
Az erısségek inkább csak jó tendenciák, a felsorolt jellemzık csak annyiban valós „erısségek”
(pl. a minısített oktatók számának növekedése, külföldi kapcsolatok erısödése), hogy
történetileg tekintve igen pozitív irányú változás zajlik, azonban a jelenlegi szintet még tovább
kell emelni.
Kellı önkritikával mutatják be gyengeségeiket, melyek közül néhánynak a megoldása
határozottabb programot igényelne (pl. az oktatók nyelvtudása). Vannak a felsorolásban nem
szerepelı gyengeségeik is, például a karon mővelt eredeti tudományos kutatási témák
szőkössége.
A lehetıségek áttekintése hiteles, a kar vezetése láthatóan tudatában van a kutatóegyetem
részeként való mőködésbıl fakadó elınyöknek.
A felsorolt veszélyek többsége (pl. az oktatói kar bérszínvonala, a törvényi szabályozás
változásai, bizonytalanságai) nem kar-specifikus, éppen ezért nehéz is lenne azokat kari
keretek között kezelni. Vannak azonban a kart sajátosan jellemzı veszélyek is, mint például az
az érdekes paradoxon, hogy a szorgalmazott oktatói utánpótlás-nevelés „eredményei”, a
„kinevelt” fiatal oktatók elvándorlásával is számolniuk kell.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•

•

A kutatóegyetembe való tényleges integráció segítésére tegyék lehetıvé, hogy a kar oktatói
fokozottabban élhessenek azokkal a lehetıségekkel, amelyeket más karokon
természetesnek tekintenek. Szükség lenne például az oktatói óraszámok mérséklésére, az
alkotószabadság rendszeres igénybevételére. Hasonlóképpen fontos lenne a tanulmányutak,
a külföldi konferencia részvétel támogatása. Hasonló profilú, egyéb hazai
kutatómőhelyekkel való együttmőködésben is rejlenek még további lehetıségek
A tudományos potenciál fejlesztésében elérendı cél, hogy a PhD fokozat megszerzése egy
tudományos tevékenységgel átszıtt pálya elsı szakasza legyen, amit folyamatos és
rendszeres kutatómunka követ. Hasonló elvet kívánatos érvényesíteni kutatócsoport
alakításakor is: a kora-gyermekkori fejlıdés tanulmányozását és az empirikus kutatásokat
érdemes szem elıtt tartani.
A kutatáshoz szükséges informatikai eszközök korszerősítése, szoftverek vásárlása
idıszerő feladat, és bár adottak a gyerekek egyéni és csoportos megfigyelésére alkalmas
helyiségek, ezen a téren is vannak még tennivalók és lehetıségek is.
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GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Gyógyszerésztudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi
Karát a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (3) szervez oktatást11.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 40 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 461 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 466 fı.

11

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A gyógyszerészképzés a Debreceni Egyetemen viszonylag rövid múltra tekint vissza: az elsı
diplomákat 2001-ben adták ki, az önálló kar hivatalosan 2003-ban alakult meg, s az eltelt
idıben mind a képzést, mind a szakmai alkotó tevékenységet tekintve folyamatosan fejlıdött.
A GYTK egyetemi és országos viszonylatban is kis kar, kb. 80-90 fıs évfolyamokkal és 40 fıs
oktató gárdával. Ez azt jelenti, hogy az oktatási kapacitása csaknem teljes egészében ki van
használva. Így nagy a jelentısége az együttmőködésnek az egyetem más egységeivel, az
iparral, ezt a lehetıséget a kar ki is használja (oktatási együttmőködés a DE más karaival, ipari
gyógyszergyártási kihelyezett tanszék stb.). A létesítmények, a laboratóriumi infrastruktúra
fejlıdése is jelentıs. A kar gazdasági helyzetének stabilizálásában szerepe volt az idegen
nyelvő oktatás bevételeinek is.
Az elızı, 2006-os szakakkreditáció megállapításainak figyelembevételével fejlesztették a
képzés tantervét és tárgyait. Megjegyezzük, hogy a kötelezıen választható társadalom- és
gazdaságtudományi tárgyak – egyébként indokolt és hasznos – kínálatában mikro-, illetve
makroökonómiai stúdium nem szerepel; miközben a kar a vállalkozói szellem erısítését nevezi
meg céljai között.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A karon a szakmai oktató és kutatómunka hat önálló és egy kihelyezett tanszék keretében
valósul meg. A dékán kari vezetıi munkáját dékán-helyettes segíti, a kar vezetı testülete a Kari
Tanács, az igazgatási feladatokat a Dékáni Hivatal látja el. A kari minıségirányítási rendszert
támogató struktúra az ISO 9001:2008 szerint került akkreditációra. Intézményi szinten
Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi a kari minıségügyi fejlesztések stratégiai
elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtását.
A DE Minıségügyi Kézikönyvében foglaltaknak megfelelıen a kar rendszeres önértékelést
végez, teljes körőt 5 évente, míg szervezeti önértékelést az OEC Minıségügyi Központ által
szervezetten 2008-tól évente egy alkalommal. Az eredményekbıl kijelöli a fejlesztendı
területeket, majd a PDCA ciklusnak megfelelıen indítja minıségfejlesztési projektjeit. A kis
alkalmazotti létszám miatt is jelentıs a karon belüli közvetlen személyes kapcsolatok szerepe a
döntésekben és a mőködésben.
A dékán rendszeres a kapcsolatot tart fenn a gyógyszerészképzést végzı többi hazai karral, így
a SE, a SZTE és a PTE megfelelı karainak dékánjaival.
A HÖK kapcsolata a kar vezetıivel folyamatos, képviselıi részt vesznek a tanszékvezetıi
értekezleten, vezetıje és a dékán havi rendszerességgel tartanak megbeszélést.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A karon több szinten, osztatlan mesterszakon, valamint önálló doktori iskolájukban PhD
képzés folyik, emellett egy szakirányú továbbképzés indítása áll küszöbön. A számszerő
hallgatói és oktatói mutatók megfelelnek az akkreditációs feltételeknek (ld. a minısítés
indoklását).
Az elmúlt évben az oktatói létszám jelentıs növelésére tettek lépéseket: míg 2006 és 2010
között a teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma 13-15 volt, 2011-re a létszám
(éppen) 40-re nıtt. A megfelelı oktatási kapacitást közvetlenül a dékán alá rendelt oktatók
alkalmazásával biztosítják – ezek a személyek oktató munkájukat a GYTK-n, kutatásaikat az
egyetem más egységeiben végzik, igyekeznek kihasználni az ebben rejlı lehetıségeket a
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karközi kutatási együttmőködésre. A közvetlenül a dékán alá rendelt oktatók száma 21 (4
docens, 1 tud. fımunkatárs, 6 adjunktus, 10 tanársegéd), tehát a teljes oktatói létszám több mint
felét teszik ki. Úgy ítéljük meg, hogy növelni kell az oktató- és kutatómunkájukat egyaránt a
karon végzı, tanszékekre beosztott oktatók-kutatók arányát, ezzel tovább erısítve a tanszékek
szakmai / tudományos / alkotó munkáját.
Az utóbbi években jelentısen nıtt a végzettek száma: 2009-ben 31, 2010-ben 47, 2012-ben 63
gyógyszerészi oklevelet adtak ki. Az utolsó két évben két, illetve három végzıs nem kaphatott
oklevelet a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt, ez örvendetesen alacsony arány.
Az infrastrukturális feltételek megfelelık, a fejlıdés ebben a tekintetben is – az egyetem
egészéhez hasonlóan – jelentıs. A TTK által végzett beoktatás hozzájárul a jó színvonalhoz.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotói tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere
Az értékelt idıszakban a kar oktatóinak és kutatóinak évente 20-27 idegen nyelvő tudományos
publikációjuk jelent meg. A szakmai alkotótevékenység szabadalmakban is megmutatkozik
(évente általában 2). A szabadalmaztatott eredmények között természetes növényi
hatóanyagokat tartalmazó termékcsalád, illetve klinikai kipróbálásra kerülı új antibiotikumszármazék is van. A támogatást elnyert pályázatok között az OTKA és a TÁMOP részaránya a
legmagasabb, több nemzetközi pályázaton is nyertek. A Gyógyszerészeti Tudományok doktori
iskolában mind nappali (állami támogatású és költségtérítéses), mind levelezı
(költségtérítéses) PhD hallgatók képzése folyik; az utóbbi években a teljes doktorandusz
létszám 25-30 körül volt. 2008 és 2010 között évente 2-3 személy szerezte meg a PhD
fokozatot. Az elmúlt idıszakban tanévenként 1-6 TDK dolgozat készült a karon. Az országos
TDK konferencián elıször a 2010/2111 tanévben indultak, mindkét résztvevı helyezést ért el.
A gazdálkodás egyensúlyát a kar a beszámolási idıszakban fenn tudta tartani, ebben a
költségtérítéses képzések és a kutatási projektek növekvı tendenciájú bevételei is szerepet
játszottak.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
Az intézmény minıségirányítási rendszerének megfelelıen állították össze a Kari
Minıségirányítási Kézikönyvet és a kari szintő, összesen hét minıségirányítási dokumentumot,
melyek keretet adnak a minıségbiztosítási rendszer mőködtetéséhez, a folyamatok
értékeléséhez, s megfelelı dokumentáltságot biztosítanak. Mőködési rendjüknek megfelelıen a
kari Minıségügyi Bizottság (MB) évente kétszer ülésezik, ekkor a felelısök beszámolnak az
egyes feladatokról, áttekintik a stratégiai terveket, s ezek megvalósulását. Kifejezett feladat a
hallgatói visszajelzések megbeszélése, az ehhez kapcsolódó intézkedések elıkészítése is.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A képzési program megfelelıségét, az oktatás eredményességét rendszeresen értékelik.
Félévente a hallgatói beiratkozásokkor – a dékán által – elıre kijelölt kurzusokat vizsgálnak,
melynek alapján értékelik az elméleti és a gyakorlati oktatói munkát. Az adatok feldolgozását a
Hallgatói Önkormányzat közremőködésével végzik. Az így kapott adatokat, információkat a
dékán és helyettesei értékelik, majd az MB ülésén a tanszékvezetıkkel beszélik meg az ezekbıl
adódó feladatokat. Kötelezı jellegő visszajelzés nincs, esetleg félév, vagy egy év múlva
elıfordul ilyen, ez kissé hosszú idı. Az eredményeket az oktatók is csak a karrier tervek/
munkatervek átbeszélését célzó találkozásokkor ismerik meg. A HÖK összességében csak
technikai feladatokat lát el ebben a folyamatban.
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A végzısök körében preferált vizsgálatok egyik célja a tananyagfejlesztés irányainak
igényfelmérése. Ezzel összefüggésben törekszenek a munkaerı-piaci elvárások megismerésére
is.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A képzés tartalma, a tantárgyi programok és a tanulmányi elvárások nyilvánosak, a tanulmányi
felelıs közremőködésével szabályozott a kommunikációjuk, a szabályok a TVSZ-ben rögzítettek és elektronikusan, illetve prezentáció formájában is átadásra kerülnek. A Kari Tájékoztató,
illetve az angol nyelvő képzésben résztvevık számára készült Bulletin tartalmazza a tantárgyak
részletes tematikáit és a tantárgyak követelményeit. A számonkérések szóbeli és írásbeli
formában zajlanak, a hallgatók a szigorlati tételsorokat, illetve a szóbeli záróvizsgatételeket is
elérhetik. A hallgató elektronikus indexén túl, a gyakorlatok elvégzését igazoló leckekönyvben
a bejegyzések nem tartalmaznak értékelést, azaz csak igazolásra szolgálnak.
Az oktatás eredményességét és a hallgatók elımenetelét figyelik, a kiemelkedı tanulmányi
eredményt felmutató hallgatók lehetıséget kapnak, hogy gyakorlatokon demonstrátorként
közremőködjenek, segítsék az oktatási munkát, ugyanakkor az egyéni tanuláshoz is nagyobb
esélyt kapjanak.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A DE e kara is kiemelten foglalkozik az oktatók minıségének biztosításával. A humánerıforrás stratégia része, hogy a tanszékvezetı évente véleményt formál minden munkatársáról,
s részévé válik az oktatói karriertervnek. Az oktatók képzettségi szintje, a tudományos
fokozattal rendelkezık aránya dinamikusan fejlıdik, a kedvezı tendenciájú folyamat
fenntartását a kar az oktatóknak biztosított szabadidıvel, sıt anyagilag is támogatja. PhD
hallgatók itt elsısorban levelezı képzésben tanulnak, s nekik féléves oktatási óraterhelésük is
van.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Kedvezı az oktatási segédletek, jegyzetek fejlesztésére irányuló tevékenységük alakulása.
Ezek kialakításakor az oktatók, s a kari vezetés figyelembe veszi a hallgatói igényeket,
tervezésük tudatos. Az angol nyelvő oktatás jegyzetigényét próbálják követni, ezáltal is
prioritást kívánnak adni az idegen nyelven folyó képzés erısítésének.
A karon tanuló gyógyszerészhallgatók számos nemzetközi diákcsere programban vehetnek
részt, melyet intézményi szinten mőködı Leonardo/Erasmus kapcsolatok iroda koordinál. A
hallgatói szolgáltatások tárát bıvíti a HUPSA iroda, mely a nyári gyakorlatok koordinálásáért
felelıs.
A hallgatói problémák megoldására évfolyami keretekben törekszenek megoldást találni.
Intézményi szinten került kialakításra a DE Tehetséggondozó Programja, valamint a Diplomás
Pályakövetı Rendszer (DPR) is, melynek alkalmazása folyományaként kiterjedt szakmai
szervezeti (MGYK) és ipari kapcsolatokat is kialakítottak (TEVA Zrt.).
3.6. Belsı információs rendszer
A karon folyó képzési és kutatási tevékenység eredményes folytatásához szükséges belsı
információs rendszer (formális és informális) jól mőködik. A tájékoztatás fı fóruma a kari
honlap, melynek aktualizálása, információtartalma, elérhetısége – a hallgatói visszajelzések
szerint is – megfelelı.
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3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság tájékoztatása a kart érintı ügyekben jórészt szintén a kari honlapon keresztül
történik. Szabályozott a kari PR felelıs munkája mind hazai, mind a szélesebb nyilvánosság
elıtti megjelenést illetıen.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
Egészében egyetértünk a C-SWOT analízisben felsoroltakkal, azok reálisan mérik fel a kar
helyzetét, erısségeit és gyenge pontjait, jól látják lehetıségeiket, illetve korlátaikat.
Az eredményeik közül kiemelendı a jó szakmai-ipari kapcsolatok kiépítése és ezek
mőködtetése. Helyesnek tartjuk a tapasztalatok és az analízis alapján megfogalmazott
stratégiát.
A részletekhez főzött javaslatokat ld. alább.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•
•

Fontos, hogy a kar folyamatosan csökkentse azon oktatók részarányát, akik szakmai
alkotó munkájukat más szervezeti egységnél végzik (közvetlenül a dékán alá rendelt
oktatók és kutatók). Ebben a következı ötéves idıszakban jelentıs elırelépés
szükséges. Ahol viszont ez a forma fennmarad, ott lehetıség szerint szorosabb kutatási
együttmőködés kívánatos.
Javasoljuk a társadalom. és gazdaságtudományi kötelezıen választható tárgyak között a
makro- és mikroökonómia tárgykörének megjelenítését.
Kívánatos, hogy az angol nyelvő képzésben résztvevı hallgatók tudása megfeleljen a
magyar nyelvő képzés színvonalának. Javasoljuk, hogy ezt a kar folyamatosan kísérje
figyelemmel.
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INFORMATIKAI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Informatikai Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Informatikai Karát a MAB
karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást12.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 69 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 2120 fı.
*
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma eléri a
80 fıt, összesen 230 fı.

12

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A 2004 óta önálló karként mőködı, 6 tanszékbıl álló egység 2011 ıszén költözött új épületbe a
Kassai úti telephelyen. Az oktatói fejlesztésben (3 új mérnök-docens), az
információtechnológiai laboratóriumok fejlesztésében, a mérnökinformatikus mesterképzés
indításának kiemelt kezelésében, az alkalmazott fejlesztési projektekre irányuló vállalkozási
együttmőködések erısítésében és egy jelentıs információtechnológiai céghez kihelyezett
oktatási egység létrehozásában öltenek testet a kar vezetıinek azon erıfeszítései, amelyekkel
az elızı akkreditációs vizsgálat során hangsúlyosan javasolt elmozdulást kívánják elérni a
gyakorlatias, a piaci munkaerıigények kielégítését célzó oktatási arcél kialakítása felé.
A kar a hagyományosan magas színvonalon mővelt matematikai hátterő informatikai kutatások
mellett a könyvtár-informatikai oktatásnak és fejlesztéseknek is koordinátora. A
kutatóegyetemi projektben megszervezett négy kutatócsoport fókuszáltabb projektek felé
mozdítja el a korábban atomizált kutatásokat.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar szervezete a kisebb méretnek megfelelıen egyszerő felépítéső. A dékán munkatársai a
fiatalabb középkorosztályba tartoznak. A napi kérdésekkel a hetente ülésezı Dékáni Tanács
foglalkozik. Az egyetemi szenátus témáihoz, továbbá saját stratégiai fontosságú hosszabbtávú
feladataihoz kapcsolódó munkarenddel mőködı Kari Tanácsban a választott oktatók és
hallgatók mellett részt vesznek a tanszékvezetık, a Hallgatói Önkormányzat elnöke és a
doktori iskola vezetıje is.
A kar a régióban aktív legfontosabb informatikai cégekkel intenzív képzési és kutatási
kapcsolatokat épített ki. Vezetı oktatói nagyszámú nemzetközi együttmőködést hoztak létre és
eredményesen menedzselnek. A tevékenység ezen aspektusai közvetlen visszacsatolással
fejtenek ki hatást az informatikai szakemberképzésre.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A szakterületi alapszakok kínálata (4 szak) teljes. A mérnök informatikus mesterszak indítását
2012-ben újra kezdeményezik, a remélt siker érdekében az elmúlt idıszak személyi
fejlesztésében meghatározó volt a mérnök végzettségő informatikusok alkalmazása. Az
átmeneti idıszakban a mérnökinformatikus alapszakot elvégzett hallgatóknak a programtervezı
informatikus mesterszakon önálló hardver programozás szakirányt kínálnak.
Az oktatói kart a 2200 körüli hallgatói létszám erıteljesen leterheli. Különösen magas az
óraterhelés a gazdaságinformatikus képzésben, ahol a „közgazdász” szakok államilag
támogatott hallgatói létszámának csökkentése okán tovább növekvı érdeklıdést
prognosztizálnak. A kar jelentıs, pozitív egyenlegő átoktatást végez a TEK más karain.
A jó munkakörülményeket biztosító új épületben további infrastrukturális fejlesztéseket
terveznek a III. emelet laboratóriumi célú megépítésével. Jelenleg a Fizikai Intézet és a
Mőszaki Kar biztosítja a hardver-ismeretekhez szükséges laboratóriumi foglalkozásokat. Az
informatikai cégeknél használt nagyobb értékő eszközök (pl. nagyteljesítményő rooterek)
megismerésére a jelenlegi, az oktatói szobákban történt elhelyezés helyett nyílt laboratóriumi
hozzáférést igényelnek a hallgatók.
A hallgatói létszám állandósultan nı az alapszakokon (a 2009-es 1600-ról 2011-ben 1724-re),
miközben a felsıfokú szakképzésben résztvevık száma nullára csökkent. A mesterképzés iránti
érdeklıdés felfutóban van (2009: 45, 2011: 168) és a PhD hallgatói létszám is növekszik (20
26). A hallgatói lemorzsolódás az alapszakokon jelentıs (közel 40%), ennek csökkentésével
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kiemelten foglalkozik a kari vezetés. A kipróbált intézkedések (pl. az elsı félévben kötelezı
óralátogatás) érvényesítése jogilag körülményes, hatásossága még nem ítélhetı meg.
Ugyanakkor oktatói válaszra várnak a hallgatók felvetései egyes tantárgyak szőrı jellegének
megszüntetésére, a harmadik szemeszter túlzsúfoltnak tőnı programjának átrendezésére. A
mesterszakokon a lemorzsolódási arány a létszám feltöltésének szakaszában még 20% alatt
van, igaz a tervezett végzési idıpontot tartók száma is csak ezen arány körül mozog. A lassú
végzés további megfogható oka a nyelvvizsga hiánya. Miután az informatikusi BSc szintő
végzettséget állásajánlatokkal értékelik a munkaerıpiacon, várható, hogy e diplomák
követelményének teljesítését támogató belsı nyelvi vizsgáztatás bevezetése megnöveli az
informatikai szakmákban a végzısök számát és csökkenti a felsıoktatásban töltött idıt. A kar
ösztönzi a hallgatókat angol nyelvő záró dolgozat készítésére, nemzetközi programozó
versenyeken való részvételre, bıvíti a kétnyelvő elıadási kínálatot és a mérnökinformatikus
mesterszak kétnyelvő akkreditációját készíti elı. Az elıadási feladatokra oktatói felsıfokú
angol nyelvi minısítés megszerzésével készülnek fel. Hallgatói igény van a régióban mőködı
vállalatoknál preferált német nyelvismeret második nyelvként történı tanulásának szervezett
segítésére.
A 2008-ban létrehozott doktori iskola hallgatói az új épületben jól felszerelt, nagytermes
elhelyezéső önálló munkahelyeken, jó körülmények között dolgozhatnak (feltőnı, hogy a
teremben nincs diszkussziókat indukáló fehér-tábla!) Pozitív fejlemény a PhD-hallgatók között
a hölgyek jelentısebb aránya. Közülük többen gyerekszülés után, kifejezetten a felsıoktatási
oktatói pálya minısítési követelményének teljesítési szándékával vállalták a doktori
tanulmányokat.
A gyakorlati képzés támogatására 2010-ben kihelyezett tanszéket alapítottak az IT Services
Hungary Kft. német tulajdonú cégnél, amely évente több száz informatikus végzettségő
munkatársat alkalmaz Magyarországon. Az Infokommunikációs rendszerek üzemeltetése
tanszék feladata a korszerő eszközök üzemi környezetben történı megismertetése elıadás és
ahhoz szorosan kapcsolódó gyakorlat (üzemlátogatás) keretében. Ugyanakkor a kar rendszeres
átképzési jellegő oktatást nyújt az ITSH nagyszámú, nem informatikai alapképzettségő új
dolgozójának. Az ITSH a képzés minden szintjén dolgozati témavezetést ajánl az érdeklıdı
hallgatóknak. 2012 áprilisában közös kutatási témát indítottak az informatikai hálózatok
tanulmányozására, amelyet a kar tudományos fokozattal rendelkezı munkatársa vezet és
résztvevıi kizárólag doktoranduszok (köztük az ITSH-nak a tanszék vezetését ellátó
munkatársa!).
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotói tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere
Az elızı akkreditációs vizsgálat óta három vezetı oktató nyerte el az MTA-doktora címet és a DE Promóciós Bizottsága támogatásával - egyetemi tanári kinevezést kapott. Négy habilitált
oktató lépett elı docensi munkakörbe. Kiemelt eredmény több közleményük elızetes zsőrizést
követı elfogadása az IEEE konferenciáin történı bemutatásra. Megjegyzendı, hogy e
szervezet elızetes bírálati eljárása az informatikában a legmagasabb szakmai igényeket
támasztja. Gondot jelent, hogy a DEA nyilvántartási rendszere nem elég differenciált ezen
produktumok minıségének megfelelı osztályba sorolására.
A kar kutatóegyetemi munkacsoportjainak megszervezésével jelentıs lépést tett az
eredményességhez szükséges kritikus csoportméretek eléréséhez. Súlyponti irány az
algoritmikus adatvédelem, az adatbányászat, a számítógépes nyelvészet, valamint a gyors
hálózatok monitorozásának technológiája (utóbbiban más kutatóegyetem projektjével is
együttmőködnek: a BME által vezetett „Jövı internetje” projekt). Kutatási témáik között az
egyetemi integráció hatására orvos-informatikai irányok (pl. EKG értékelése, patológiai,
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szemészeti képfeldolgozás) és a nagyenergiás fizika adatfeldolgozási témái is megjelentek.
Ellátják a „Sziliciummezı” vállalkozási klaszter szakmai vezetését. Jelenleg 30-40 tagja van,
amelyek telephelyei lefedik a Szolnok és Nyíregyháza közötti térséget. A megteremtett közös
fejlesztéső platform elısegíti közös indulásukat és eredményességük növelését a fejlesztési
pályázatokon. Vezetik a telephelyük mellé települt informatikai inkubátorházat is.
A kar önálló gazdálkodási egység, amely központilag intézi tanszékeinek pénzügyeit. Normatív
alapú finanszírozásának mérlege állandósultan pozitív egyenleget mutat, amelynek a TEK
túlnyomó részét átcsoportosítja más, rosszabb bevételi helyzető karokhoz. A szakképzési
járulék közvetlen átvételének megszőnése komolyan veszélyezteti a kar jelentıs saját
bevételeit, ez a helyzet nehezíti tervezett fejlesztéseinek megvalósítását.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar szervezeti önértékelés alapú minıségbiztosítási rendszert mőködtet, összhangban a DE
és a TEK által koordinált minıségbiztosítási rendszerrel. Az intézményi szintő
Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi a kari minıségügyi fejlesztések stratégiai
elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtását. A kari minıségirányítási
bizottság dékáni irányítással mőködik, tagjai a tanszékvezetık, a hallgatók és a dékáni hivatal
munkatársai is.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A karon az új képzési programok indítása szabályozott, azok jóváhagyását, valamint rendszeres
átvizsgálását, figyelemmel kisérését, folyamatszerő kezelését a minıségirányítási
folyamatleírások segítik. Az alapszakok képzési program-kínálata teljes. A mérnök
informatikus mesterszak akkreditációjának 2012 ıszén benyújtandó újbóli kísérletéhez elızetes
egyeztetést folytattak a vezetı hazai képzı helyekkel. A graduális képzéseket követı
szakirányú továbbképzéseket a regionális piaci kereslet figyelembe vételével szervezik (pl.
digitális filmtechnika).
Az oktatás tervezési folyamata szabályozott, jól strukturált. A képzési programok
megvalósítása során az oktatói és hallgatói visszajelzések alapján – ha indokolt módosításokat végeznek.
A karon rendszeresen az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése. Az OMHV minısítési
folyamat az egyetemi Minıségügyi Kézikönyvnek megfelelıen az EvaSys rendszer
alkalmazásával történik, ugyanakkor a papír alapú felmérés eltér az egyetemitıl, mert speciális
kari kérdıívet állítottak össze.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A hallgatók elırehaladásában az alapszak második éve jelent komolyabb kihívást, amikor
hallgatói vélemények szerint több „szőrı-tantárgy” állítja meg elırehaladásukat. Ezen a kar
vizsgakurzusok lehetıségének félévenkénti felajánlásával igyekszik segíteni. A hallgatók
tudatosan a munkaerı-piaci kereslet maximumára igyekeznek megválasztani végzési
idıpontjukat. Ezért nagy számban hozzátesznek még egy félévet az alapfokú mérnökképzés 7
féléves képzési idejéhez. A tanulmányi eredmények alakulásának tendenciája csak az
alapszakokon igazán releváns, miután ott közel állandósult a végzettek száma. Az
átlagteljesítmény lassan javul.
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3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A hallgatói véleményezés hatása az oktatás szervezésére, az oktatók megítélésére nem túl erıs.
Újonnan kidolgozott oktatói teljesítményértékelı rendszerüket a Kari Tanács 2011-ben
elfogadta, a kar oktatói éves gyakorisággal töltik ki a vizsgálati lapokat, ezek értékelése alapján
történhet az egyéni életpályák folyamatos követése és segítése, valamint az oktatás-kutatás
színvonalának javítása és az egyenletesebb terhelés-elosztás. A teljesítményértékelés alapja egy
önértékelés, amit minden év november elején a tanszékvezetıvel közösen elemeznek ki.
Indokolt esetben, kimagaslóan magasnak, vagy alacsonynak ítélt teljesítmény esetén kerülhet
sor a kari vezetés bevonására.
A színvonalas oktatói utánpótlást doktori iskolájukra kívánják építeni, amelynek hallgatóiban
erıs a kötıdés anyaegyetemükhöz. Jelenlegi oktatói karuk kiegyensúlyozott keveréke a
gyakorlat-orientált és az alapvetı informatikai/matematikai kutatásokban érdekelt
csoportoknak. A kutatási intenzitást jelentısen fókuszálta a kutatóegyetemi projekt.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
Kiemelten jó a kar oktatási infrastruktúra ellátottsága, a vizsgált idıszakban lezajlott
fejlesztések eredményeképpen jelentıs mértékben növekedett az oktatási helyiségek
(elıadótermek, kabinetek, laborok) száma és felszereltsége, a számítógépes ellátottság. Új,
korszerő, e célra készült épületben folyik a képzés. A hallgatók tanulásának támogatása jórészt
elektronikusan letölthetı tananyagokkal folyik. Túlnyomó részük saját laptoppal rendelkezik,
ezért elvárja az új informatikai épület teljes WIFI lefedettségét. A karon a fejlesztéseket a
TÁMOP-4.1.2-08/0/A „Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés” c. EU-s pályázati program
segíti, kialakították a „Kelet-magyarországi informatikai tananyag tárháza”-t.
Az IK hallgatói elsısorban a régióból érkeznek. A karon az idegen-nyelvő oktatás fejlesztésre
szorul, tekintettel arra, hogy a régióban mind több német érdekeltségő cég telepedik le, s
munkatársait csak a kar által képzett és német nyelvet beszélık körébıl tudja biztosítani.
3.6. Belsı információs rendszer
Az oktatók és hallgatók informálására elsısorban elektronikus úton kerül sor. A karon
elhelyezett információs pultok a képzésekkel kapcsolatos általános ismereteken túl az éppen
aktuálisan zajló oktatási hét történéseirıl tudatnak.
A hallgatók elırehaladására és teljesítményére vonatkozóan az egyetemen egységesen
alkalmazott Neptun hallgatói adminisztrációs rendszer segítségével győjtik az adatokat. A
nyilvános és nem nyilvános adatok, információk kezelését a nyilvánosságra és adatvédelemre
vonatkozó törvények mellett az egyetem és a kar külön is szabályozza. A kar belsı
információinak védelmét erıs tőzfalrendszer és legtöbbször jelszavas hozzáférés biztosítja.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
Ennek elsıdleges fóruma az egyetem és a kar honlapja. Az egyetemi honlap frissítésére minden
tanév kezdetén kerül sor, a kar friss híreit, információit heti gyakorisággal, illetve igény szerint
frissítik. Évente kari Informatikai Szakmai Napot szerveznek, melynek keretében kiállítást
rendeznek, tájékoztató elıadásokat tartanak a jelentkezık és a képzések után érdeklıdık
számára. Ezen kívül a kar részt vesz a DE által szervezett DExpon és az EDUCATIO
kiállításon is.
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4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A kar tézisszerő értékelésében megtalálhatók a legfontosabb javítandó, illetve
továbbfejlesztendı elemek, keveredve néhány közhelyes megállapítással. A fontos
megállapítások közül kiemelendık az alábbiak.
„Fenyegetı” külsı tényezı: Egyetértünk az informatikus szakképzettséget nyújtó intézmények
regionális palettájának értékelésével, amely állandósult versenyhelyzetet jelent a DE IK
számára. A karral szembeni kihívás az, hogy a városi, egri, miskolci és nyíregyházi
informatikai képzésekhez képest a régió munkaadói egyértelmően azonosíthassák a Debreceni
Egyetem informatikai képzésében elsajátítható tudás és készségek unikális jegyeit.
Erısség: Megerısítette az Informatikai Kar oktatási értékét az elırelépés az elméleti
matematikai és a mérnöki informatikus gyakorlatias megközelítés kiegyensúlyozásában.
Gyengeség: Az oktatók egy részének nem kielégítı nemzetközi pályázati és publikációs
aktivitása. A karral a regionális alapok elnyerésére együttmőködı vállalkozásokkal készített
pályázatok tudományos megalapozottságának változó színvonala.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•

•

•

•

Javasoljuk, hogy a hardveres ismeretek oktatási színvonalának javítására a kar a TEK és
az egyetem vezetésével együttmőködve a III. emeleti laboratóriumok megépítésével az
eredeti elképzeléseknek megfelelıen fejezze be az új épületet.
Javasoljuk, hogy az ipari együttmőködések egyetemi szintő minıségének biztosítására a
kar szabályozza pontos feladatleírással és a személyi háttér elvárt minısítési szintje
megfogalmazásával a „kooperatív oktatási partner”, „a kihelyezett laboratórium” és a
„kihelyezett tanszék” megnevezéshez tartalmilag illeszkedı besorolás feltételeit. Oktatási
és K+F szerzıdéseivel ösztönözze vállalkozási partnerei személyi fejlesztési
stratégiájában a vezetı munkatársak kiválasztásánál a PhD fokozat magasabb szakmai
értékének elismerését.
Javasoljuk, hogy a kar kezdjen szakértıi szintő munkát az informatikai szakma
értékítéletét adekvátan kifejezı kutatási-fejlesztési produktumtípusok megfogalmazására
(pl. peer-review alkalmazásával elfogadott konferencia elıadások/poszterek
megkülönböztetése a peer-review nélküli konferenciakötetekben történı publikálástól;
szabad hozzáféréső, széles körben használt szoftver-termékek közzététele szakmai
portálokon, stb.). Hasznosítsák az osztályozást munkatársaik minısítésében. Tegyenek
javaslatot a kialakított produktum-fajták nyilvántartásának módjára a DEA-ban. Minden
vezetı oktatói elıreléptetésben nagy súllyal vegyék figyelembe a nemzetközi pályázati és
publikációs aktivitást és az ezekre alapozott nemzetközi beágyazottságot.
A kar a TTK-val és a Mőszaki Karral együttmőködve, a természettudományi, informatikai
és a mőszaki tanári szakok iránti érdeklıdés növelésére dolgozzon ki és alkalmazzon
koordinált stratégiát.
Javasoljuk a hallgatói vélemények minıségbiztosítási súlyának növelését (kezdı
szemeszterek tanmenetének átsúlyozása, második idegen (német) nyelv csoportos
felvételéhez alkalmas órarend kialakítása).
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KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A

DE
Közgazdaság- és
Gazdaságtudományi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a MAB a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és
Gazdaságtudományi Karát karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást13.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen/fıiskolán biztosított a képzések
közös vagy hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 50 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 1580 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 235 fı.

13

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A közgazdasági képzés 1993-as elindítása után 2000-ben a Debreceni Egyetem
megalakulásakor jött létre a Közgazdaságtudományi Kar, 2009-tıl Közgazdaság- és
Gazdaságtudományi Kar néven. Az elnevezések változása jobbára a kiadott diplomák
többségének tudományterületi jelzését szolgálja, így az is kitőnik, hogy az egyetem egy másik
karán is folyik üzleti képzés, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karon.
A kar számára sokáig versenyelınyt jelentett az igényes közgazdasági alapozó képzés. A 2006tól folyó Bologna-típusú, kétciklusú szakoknál a közszolgálati, majd a nemzetközi gazdálkodási
alapszak indításával használta ki ezt az erısségét. A hallgatói létszám 2009 és 2011 között
1800 fı körül stabilizálódott (mintegy 75% nappali tagozatos hallgatói részaránnyal). A
mesterképzésben 2011-ben 184 fı vett részt. A trendek elemzésénél figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy 2012-tıl kezdıdıen az állami támogatott hallgatói létszám az alapképzésben
gyakorlatilag nullára fog zuhanni (a jelenlegi közel 80%-ról!). Az önértékelés megírásakor a
kar ennek még nem volt tudatában, azonban a látogatás során az erre a változásra történı
válaszra vonatkozó stratégia kialakításának kérdése abszolút fontosságúvá vált. Ennek kapcsán
a gazdálkodástudományi szakokra specializálódott két kar egymás közötti munkamegosztása,
oktatási és kutatási együttmőködése kiemelt jelentıséget kapott, a két kar dékánjával errıl
együttes beszélgetés is folyt. Jelezték, hogy a dékánok tárgyalásai a látogatást követıen
folytatódnak.
Az elızı akkreditáció javaslataira reagálva a kar erıfeszítéseket tett a saját „fıállású” oktatói
létszám növelésére, utánpótlást elsısorban saját doktori iskolájukból nyernek. A doktori iskola
az elmúlt tíz évben a debreceni professzorokon kívül nagyban támaszkodott külsı
témavezetıkre. Jelenleg a doktori iskola a minimális törzstag létszámon mőködik. Profiljában –
az ajánlásoknak megfelelıen – növelte a közgazdaságtudományi területekhez közvetlenül
kapcsolódó témák részarányát. A minıségbiztosításban – ugyancsak az ajánlásoknak
megfelelıen – kari szervezeti és koordinációs mechanizmust építettek ki (az egyetemi elvekkel
és gyakorlattal összhangban). A hallgatók a véleményezési rendszerrıl pozitív visszajelzést
adtak.
Jelentıs erıfeszítéseket tettek a nemzetközi oktatási és kutatási területeken, egyben az egyik
kitörési pontot is az angol nyelvő oktatás bıvítésében látva. Jelenleg a TEK szervezetén belül
ezen a karon a legnagyobb a külföldi hallgatók létszáma, az utóbbi három év alatt 105-rıl 154re emelkedett.
A kar igen jó infrastrukturális körülmények között mőködik a Kassai úti épületegyüttesben,
könyvtári állománya a Társadalomtudományi Könyvtárban kapott a modern kor
követelményeinek mindenben megfelelı elhelyezést.
Intenzív kapcsolatokat építettek ki a régió meghatározó üzleti szervezeteivel, a Kereskedelmi és
Iparkamara helyi kirendeltségével, az önkormányzatokkal.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar egyszerő lineáris szervezeti sémájú, a 6 tanszék munkáját a Dékáni Hivatal segíti. A
Debreceni Egyetem sajátossága az egyes karok közötti átoktatás magas foka. Mivel a KTK az
egyetemi rendszerben a TEK egyik részegysége, ezért az átoktatások is a TEK karaira
összpontosulnak. A tudományterületi logika már eddig is lehetıvé tette volna a
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karral történı szorosabb oktatási együttmőködést,
azonban a gazdálkodástudományi szakok „felosztása" és a különbözı centrumokhoz való
tartozás ezt eddig felülírta. A jövıben várhatóan újra kell gondolni ezt a kérdést.
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A nemzetközi együttmőködések rendkívül fontosak. A hallgatói cserékben rejlı vonzerıt ki
kell használni, az Erasmus sémában rejlı lehetıségeket hatékonyabban kell kiaknázni.
A HÖK alapvetı jogainak érvényesítése mind a tanulmányi munkában, mind a kari
döntéshozatali fórumokon biztosított.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A kar a gazdálkodástudományi képzési terület alapszakjai közül hármat oktat (másik hármat a
GVK visz), három szakon mesterképzést és doktori iskolájukban PhD képzést folytatnak. Két
szakon FSZ képzés folyik, egy szakirányú továbbképzést pedig indítani terveznek. Az országos
szinten is legnépszerőbb gazdálkodás és menedzsment szakon tanul az ezer alapképzéses
hallgató 75%-a, felfutóban van a nemzetközi gazdálkodás szak. A továbbiakban ezeken a
szakokon is törekedni kell az angol nyelvő képzés szorgalmazására, a lehetıségnek a
magyarnyelvő hallgatók közötti erıteljesebb (meg)hirdetésére. A mesterképzések közül a
vezetés és szervezés az élenjáró szak. Mindösszesen aránylag kevés szakot hirdet meg a kar, ez
nincs hátrányára, azonban sokkal több figyelmet kellene fordítani a szakirányú
továbbképzésekre és a vezetıképzésre. Azon túl, hogy a pénzbevételeket növelik, ezek a
szakok a vállalati kapcsolatok erısítésében is fontos szerepet játszanak. Amennyiben a DE a
Nyíregyházi Fıiskolát is magába fogadja, még inkább lényegessé válik a két debreceni kar
(KTK, GVK) és a NYF gazdaságtudományi szakkínálatának felülvizsgálata. Ebben a
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karnak fel kell tudni mutatnia erısségeit. Fontos
például, hogy a doktori programok eddigi eredményeit továbbvigyék, még erısebb
hangsúlyokkal a nemzetközi gazdaságtan és a makrogazdasági kérdések irányában. Itt
felmutatható eredmények vannak, versenyelınye lehet a karnak.
Az oktatói kar létszámában és összetételében teljesíti az akkreditációs elvárásokat, a tanszékek
személyi állománya a korfa és a tudományos minısítés szempontjából is kiegyensúlyozott.
Örvendetes, hogy az elmúlt években mintegy tíz fiatal oktatót vettek fel a doktori iskolából. A
minısített oktatók részaránya velük, valamint a részfoglalkozásúak távozásával a 2009-es
17/34-rıl 20/50-re változott. Azonban ha a felvett PhD hallgatók sikeresen végeznek, az 50%os arány visszaáll. Az oktatók hallgatói véleményezési pontszámai magasak.
A hallgatói felvételi adatok elemzésében bizonytalansági tényezı a jelen helyzetben, hogy
mennyire vetíthetı elıre költségtérítéses (önköltséges) hallgatók jelentkezése. Mivel a Kar
nagyrészt alacsony gazdasági teljesítményő megyékbıl toboroz, kérdéses, hogy tud-e speciális
elınyökkel vonzerıt kifejteni tágabb környezetében is. Amellett, hogy a kari vezetés a
szaknyelvi képzés erısítésében és az idegen nyelven folyó képzésekben lát ilyen elınyöket,
bizonyára érdemes a mesterképzésre is jobban koncentrálni, mivel itt több állami
finanszírozású hely lesz. Az oktatási adatok ezen a karon is hasonló tendenciákat mutatnak,
mint a többi karon. A felvett kreditek átlaga 30, a teljesített krediteké 25 az elmúlt 3 évben és –
ami szinte drámai mértékő – a képzési idıvel azonos tanulmányi idı alatti végzések aránya a
2009-es 98%-ról 2011-re 63%-ra romlott. Az oklevelek idıbeni meg nem szerzésében pedig a
nyelvvizsga problémán túl egyre inkább tanulmányi okok (pl. szemeszterenként a minimális
kreditszám megszerzésére szorítkozó erıfeszítés) is közrejátszanak. A kar vezetése felfigyelt
ezekre a jelenségekre és igyekeznek megfelelı intézkedéseket hozni.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotó/mővészeti tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai
és nemzetközi kapcsolatrendszere
A kar kutatási teljesítménye összességében megfelelı, azonban a tanszékek között és azokon
belül személyi egyenlıtlenségek figyelhetık meg. A vezetés támogatja ugyan a kutatásokban
való részvételt, azonban a kiváló kutatási teljesítmények ösztönzésére és honorálására
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nincsenek megfelelı eszközei, lehetıségei. Míg az oktatási teljesítményekre vonatkozóan
létezik az oktatási terhelések mérése és tanszéki hatáskörben biztosítani kell annak
egyenletességét, a kutatási teljesítmények mérésére nem alkalmazzák a közgazdaságtudományi
kutatóhelyek többségén alkalmazott módszert.
A kar minısített oktatói a doktori programokban témavezetık. A Competitio címő kari
folyóirat országos elismertségre tett szert, akadémiai besorolású. Többeknek van nemzetközi
kutatási kapcsolata. A magasabb követelményeket (nemzetközi pályázatokban való részvétel,
OTKA kutatások, referált nemzetközi folyóiratokban történı megjelenés) azonban egyre
kevesebben teljesítik sikeresen. A kari vezetésnek a kutatások ösztönzésére, a kiemelt
eredmények elérésére nagyobb gondot kell fordítania.
A kar gazdálkodása kiegyensúlyozott, szolid többletet termelt a sajátos centrumszabályok
szerinti elosztásban is, ez a TEK-en belül a „támogató” karok kategóriájába sorolta. A
bekövetkezı változások itt is negatív tendenciát vetítenek elıre, inkább veszélyeket, mint
elınyöket rejtenek. Fontos, hogy a kari vezetés proaktív lépéseket tegyen. Kiemelt hangsúlyt
kell fordítaniuk a marketingtevékenységre, a középiskolákkal való kapcsolatra, másrészt pedig
erısítenie kell vállalkozási, üzleti szerepüket is a régióban. Itt is valószínősíthetı, hogy jelentıs
eredmény csak a másik gazdálkodástudományi karral együttmőködve érhetı el.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
Minıségbiztosítási rendszerük szervezeti önértékelésen alapul. Ennek alapja az Európai
Minıségi Díj (EFQM), melynek fıbb részei a folyamatok javítása, a munkavállalók teljes
elkötelezettsége és a vevıi igények középpontba helyezése. A kar minıségpolitikáját a vezetés
a Minıségbiztosítási Bizottság közremőködésével valósítja meg. A minıségbiztosítási
méréseket a kar az egyetemi, illetve a centrum-szintő (TEK) Minıségfejlesztési Bizottsággal,
valamint a társkarokkal szorosan együttmőködve, közösen kidolgozott munkaterv szerint
végzi. A mérések eredményeinek feldolgozása központilag, az Evasys rendszer alkalmazásával
történik.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A kar teljes képzési programját a Képzési program 2011 c. dokumentumuk ismerteti Új
képzési program létesítésével és indításával céljuk a régió közgazdasági szakemberigényének
kiszolgálása, valamint a KTK egységes profiljának kialakítása, mellyel a régióban és az
országban is egyedivé és elismertté válhat. Az új programok indítása az egyetemi
Minıségbiztosítási Kézikönyvben foglaltaknak megfelelıen zajlik a Tanulmányi Bizottság, a
Kari Tanács, majd a Szenátus jóváhagyásával. A képzési programokat egy többhetes folyamat
során minden évben áttekintik, a teljesítményértékelésbıl és elégedettség-vizsgálatokból
származó információk alapján a szükséges módosításokat végrehajtják. Jó gyakorlat, hogy
felelıs oktatót (szakreferenst) rendelnek azon szakokhoz is, amelyeket más kar gondoz, de
oktatásában a KTK jelentısebb szerepet vállal.
A tíz tagú kari Tanulmányi Bizottságban az oktatók és hallgatók aránya azonos, 1:1. A TB
mellett Kreditátviteli Albizottság is mőködik, tevékenysége az utóbbi években szélesedett,
részben a máshol (pl. ERASMUS program keretében) szerzett kreditek, részben a mesterszakos
felvételi kérelmek elbírálása, az alapképzésben szerzett kreditpontok meghatározása okán.
Az alapképzés végén teljesítendı szakmai gyakorlat megszervezésére Szakmai Gyakorlati
Albizottságot hoztak létre, amely több csatornán keresztül (látogatások, helyszíni ellenırzések,
megkérdezéses vizsgálatok) ellenırzi a hallgatók tevékenységét, illetve a gyakorlati helyet
nyújtó szervezetek elégedettségét is. Ezúton is kapnak visszajelzéseket a képzési programok
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felülvizsgálatához. A 2011-ben végzett kérdıíves felmérés azt mutatja, hogy a gyakorlati
helyek nagy többsége elégedett a hallgatókkal, 73 esetbıl 60 munkáltató nyilatkozott úgy,
hogy továbbra is foglalkoztatná ıket.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
Az osztatlan képzést felváltó alap- és mesterképzés bevezetését követıen mára megtörtént a
képzési szintnek megfelelı követelményrendszer kidolgozása, mindezeket, s a szakok tartalmát
tájékoztató füzetek ismertetik, amelyek a hallgatóknak már a beiratkozáskor rendelkezésükre
áll, elektronikus formában letölthetık a kar honlapjáról, és nyomtatott formában is
megjelennek. A tantárgyi tematikák azonos sémában, struktúrában és kötelezı elemek
megkövetelésével (a tárgy célja, pontos idıbeosztás, követelményrendszer) készülnek.. A
karon a számonkérés túlnyomórészt írásbeli kollokvium formájában történik. A hallgatók
elırehaladásának követése megoldott az oktatók és a hallgatók számára is.
A képzési rendszer változásával a képzési idınek szinte mindenhol megjelenı kitolódása a
karon is érzékelhetı. 2009-ben a hallgatók 98%-a, 2010-ben 80%-uk, míg 2011-ben 63%-uk
végzett az elıírt képzési idı alatt. Az elmúlt három év adatai szerint átlagosan a záróvizsgázók
21%-a nem tudott oklevelet szerezni a nyelvvizsga hiánya miatt.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A karon az Ftv., valamint az egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának keretein belül
történik az oktatókra vonatkozó alkalmassági-, elımeneteli- és teljesítménykövetelmények
meghatározása. Az oktatói teljesítményértékelés céljára bizottságot hoztak létre, mely
kidolgozta a kar specialitásaihoz illeszkedı teljesítményértékelési kérdıívet, melyen
számszerősítik és összehasonlítják a kari oktatók különbözı területeken – kutatás, publikálás,
oktatás, tananyagfejlesztés, adminisztráció, szolgáltatás, vezetés – végzett tevékenységét. Az
értékeléseket régebben papír alapon végezték, ma már elektronikus kérdıíven a Neptun
rendszeren keresztül.
Vezetı oktatói perspektívájú fiatalokat helyi, fıleg saját karuk doktori iskolájában végzettekbıl
igyekeznek toborozni. Vonzerejüket gyors elıresorolással is növelik, amelynek azonban lehet
minıségromlási kockázata.
2005-tıl került bevezetésre a meghatározott idıközönként végzett munkatársi elégedettség
mérése kérdıíves formában. A kérdések túlnyomórészt a kari vezetés munkájára vonatkoznak,
valamint arra, hogy milyennek ítélik meg saját, a vezetéshez kötıdı kapcsolatukat.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hallgatók rendszeres, folyamatos tájékoztatást kapnak a tanulmányi elımenetelüket illetı
általános és speciális kérdésekben. A Tanulmányi Osztály, valamint a Neptun rendszer a
tantárgyfelvételi, tantervi tájékoztatást segíti. A HÖK információnyújtással, tanácsadással,
instruktori rendszer fenntartásával szolgálja a hallgatók érdekeit. Az angol nyelvő képzésben
résztvevık számára a Pearson kiadó által nyújtott MyLab szolgáltatás jó lehetıségeket nyújt az
önálló tanulásra is. A KÖZEL, a közgazdászhallgatók egyetemi lapja számos hasznos,
közérdekő információt juttat el a hallgatókhoz, és lehetıséget biztosít arra, hogy szakmai,
tudományos témában bármely hallgató önálló írást jelentessen meg.
Részben a tájékoztatást, részben adott esetben a konkrét kérvények, problémák megoldását
segítik a kari SzMSz-ben felsorolt bizottságok: a Hallgató Juttatási Bizottság a Kreditátviteli
Albizottság, a Tanulmányi Bizottság, a Külügyi Bizottság és ennek albizottsága, az Erasmusalbizottság. A fogyatékkal élı hallgatók problémáival és tájékoztatásával a Fogyatékossággal
Élı Hallgatók Ügyeinek Kari Bizottsága foglalkozik.
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3.6. Belsı információs rendszer
Számos kari programot, rendezvényt szerveznek, ezek lehetıvé teszik a szélesebb hallgatóság
számára a karon folyó kutatások, az oktatói munka megismerését (Kutatók éjszakája, a tanszéki
estek, tanszéki szemináriumok, a hallgatók által szervezett „Kutatókkal kötetlenül” est,
szakestek). A kapcsolattartás a hallgatói szervezetekkel saját, megbízott oktató feladata. Ezen
túlmenıen a már bevált kapcsolattartási formák is mőködnek (honlap, Neptun rendszer,
fogadóórák, hallgatói rendezvények szervezése, hallgatói fórumok, stb.). Új kezdeményezésük,
hogy ez évtıl a kar épületében információs monitorokat helyeztek ki, amelyek folyamatos és
naprakész tájékoztatással látják el a hallgatókat.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
Az elmúlt idıszakban jelentıs erıfeszítéseket tettek a kar és a doktori iskolájuk honlapjának
fejlesztésére, érdekes, hasznos, informatív tartalmak feltöltésére. A helyi és országos sajtóban a
felvételi jelentkezési idıszakban hirdetéseket tesznek közzé, tájékoztatva az érintetteket a kar
képzési struktúrájáról, szakjairól. A helyi média rendszeresen beszámol tudományos
rendezvényeikrıl, oktatóik gyakran felkért szakértıi a helyi televíziók gazdasági mősorainak,
szerepelnek vállalkozói klubok, kamarai rendezvények elıadóiként. A felvételi idıszakban a
régió középiskoláiban felvételi tájékozatókat és kari nyílt napokat tartanak. Szoros kapcsolatot
ápolnak a szakmai gyakorlati helyekkel.
Tudományos eredményeikrıl konferenciákon, saját, Competitio folyóiratukban és más neves
szaklapban megjelent publikációikban számolnak be az érdeklıdıknek. A karon folyó európai
uniós pályázatokról – a követelményeknek megfelelıen – nyilvános rendezvényeken, illetve a
projektek saját honlapjain nyújtanak betekintést.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
Az önértékelésben közölt C-SWOT analízisük azt mutatja, hogy reálisan mérik fel a kar
helyzetét, erısségeit és gyenge pontjait, látják lehetıségeiket, illetve korlátaikat.
Kiemelhetı gyengeség talán, hogy a külsı kapcsolataikat kevéssé veszik figyelembe akár a
stratégiaalkotás, akár a mőködés szintjén, az önértékelésben is kevés konkrétum szerepel
(szakmai gyakorlatok, specializáció) erre a vonatkozásra. Hiányzik a humánpolitikában a
tervezés és megvalósítás egysége.
Jól látják a veszélyeket is, melyek leginkább a törvényi környezetben történı – a kar számára
negatív elıjelő – változások. A legelsı helyeken említik az egyetemen belüli rivalizálás
erısödését, az érdekérvényesítés alacsony színvonalát, valamint a hallgatók elpártolását (más
intézmények, külföld).
A részletekhez főzött javaslatokat ld. alább.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•

Javasoljuk, hogy a DE kutatóegyetemi címének fenntartása, a gazdálkodástudományi
területen is magas minıségő képzések és kutatási eredmények felmutatása érdekében az új
szabályozási környezet figyelembevételével a Közgazdaság- és Gazdálkodás-tudományi
Kar (KTK), a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK), valamint –
integrálódása esetén – a Nyíregyházi Fıiskola érintett kara folytassanak egyeztetı
megbeszéléseket a legjobb szervezeti és képzési szerkezet megtalálása céljából. Érdemes
akár a jelenlegi centrumfelosztáson túlnyúló megoldásokban is gondolkozni, továbbá
kiemelt szempontként kezelni a hallgatók a különbözı karok által felügyelt szakok közötti
mozgásának biztosítását.
A karnak továbbra is szem elıtt kell tartania humán erıforrás politikájában a minısített
oktatók arányának növelését. Ellent kell állnia a túl gyors promóció csábításának.
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•

•

•
•

•

•

Javasoljuk, hogy emeljék a kutatásuk színvonalát a teljesítménybeli egyenlıtlenségek
kiküszöbölésével, valamint a nemzetközi kutatási együttmőködések és a pályázati
tevékenység erısítésével.
A kutatási eredményesség növelése érdekében a kar vezetésének figyelmébe ajánljuk,
hogy – az oktatási teljesítmények értékeléséhez hasonlóan – a kutatási teljesítményeknél
is vezessenek be személyre szóló kvantitatív értékelési módszert.
A doktori iskola törzstagjainak számát növelni, tudományterületi kötıdését erısíteni,
korösszetételét javítani kell.
Vizsgálják meg a végzések idıbeli kitolódásának és a lemorzsolódási arány növekedésének
okait és tegyék meg a szükséges intézkedéseket ezen tendenciák megállítása/fékezése
érdekében.
Vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy a szakirányú továbbképzések és a vezetıképzési
programok száma növekedjen. Utóbbi esetében a vállalati kapcsolatokat hallgatói
ösztöndíjak alapítására és közös kutatásokra is tudják fordítani.
A kar nemzetközi jelenlétét erısítı lépésekre van szükség mind az oktatási mobilitás, mind
a kutatási tevékenység területén.
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MEZİGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI KAR
AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE

I. Akkreditációs minısítés

A

DE
Mezıgazdaság-,
Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló
79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve a MAB
akkreditációs
elvárásai
alapján
a
Debreceni
Egyetem
Mezıgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karát a MAB karként akkreditálja,
mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés, doktori
képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül legalább
kettıben (5) szervez oktatást14.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem más
képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı szervezeti
egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy hasonló
szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40
fıt, összesen 72 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 1737 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 111 fı.

14

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A MÉK korábban DATE Mezıgazdaságtudományi Karként mőködött. A vizsgált idıszakban a
DE Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (korábban: Agrártudományi Centrum)
keretében fejti ki tevékenységét. A kar az agrár képzési terület 8 alap- és 8 mesterszakán, 8
felsıfokú képzésben és 15 szakirányú továbbképzésben, továbbá három doktori iskolában folytat
oktatást és tudományos képzést. A vizsgált idıszakban évente megközelítıleg 1800 hallgató
tanult a karon. A jelentısen átalakult és megfiatalodott oktatói kar méltóan folytatja a nagy
elıdök hagyományait, ezzel a kar az ország egyik jelentıs agrár-felsıoktatási bázisává válhatott.
A kutatómunka intenzív és eredményes. A kar jól kihasználta az oktatási infrastruktúrafejlesztési
pályázatokat, és ebbıl következıen laborokkal való ellátottsága, mőszerezettsége magas
színvonalú.
A korábbi akkreditációs jelentésben megfogalmazott észrevételek alapján az elmúlt öt évben
több intézkedés történt, amelynek eredményeként a minısített oktatóik aránya szinte a
maximálisra (96%) nıtt, további korszerően felszerelt oktatási helyiségek kerültek kialakításra
és jelentısen javult a könyvtári és az informatikai infrastruktúra. Az alapképzésben
gyakorlatiasabbá vált az oktatás, valamint a tantervek összehangolásával csökkent az oktatók
óraterhelése. Több tehetséggondozó program, szakkollégium létesült, s pályázati tevékenységük
is eredményesen zajlik 5 fı program köré csoportosítva.
Jelentısen fejlesztették a minıségbiztosítási rendszerüket.
A kar egyre jobban kihasználja az egyetemi integráció nyújtotta lehetıségeket, több társkarral
alakult ki oktatási együttmőködése: a GVK-val jelentıs mértékő, kétoldalú átoktatás zajlik, a
TTK-val a hidrobiológus és a környezettudományi, az MK-val a környezetmérnöki, az ÁOK-val a
táplálkozástudományi képzésekben mőködik együtt a kar. A környezetmérnöki és a
környezetgazdálkodási agrármérnöki képzés jelenleg két karhoz tartozik (MK, illetıleg MÉK).
Ezekben több helyen átfedés tapasztalható.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozatban meghatározottakat tükrözi. A
dékán munkáját egy oktatási és egy tudományos dékánhelyettes támogatja. Az oktatók és kutatók
intézetekbe, azon belül nem önálló tanszékekbe szervezıdnek, Az intézeti struktúra részben
hagyományos, részben a korszerőség követelményeinek megfelelı elvek alapján került
kialakításra (erre jó példa az Agrár-innovációs Intézet, amely biotechnológiai és genetikai
tanszékeket, laborokat foglal magába). Viszont nem teljes mértékben indokolható a Terület- és
régiófejlesztési nem önálló tanszék idekerülése, amely átfed az GVK tevékenységével.
A kar mőködtetése a Szenátus által elfogadott szabályzatok alapján történik, ennek az Agrár- és
Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) sajátos jelleget ad. A stratégiaalkotás például
centrum-szinten történik, ennek megfelelıen nagyfokú a koordináció a MÉK és az GVK
tevékenységében. A kari vezetık mellett a kari szervezeti egységek vezetıit is bevonják a
stratégiaalkotásba, de külsı szakemberek, a Társadalmi Tanács is jelentıs szerepet játszik az
oktatással és a tudományos munkával kapcsolatos stratégiai tervek kidolgozásában.
Az oktatási, a kutatási, a gazdálkodási, az irányítási, a nemzetközi és regionális együttmőködés
területeire teljesítménycélokat tőznek ki nagy gondossággal, megvalósításukra intézkedési tervek
készülnek
A kari vezetés fontos feladata a gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása. Nehézséget jelent,
hogy elhanyagolható mértékő e munka támogatottsága. Vállalatokkal köt szerzıdést a kar,
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illetıleg a centrum vezetése alatt nonprofit szervezetet mőködtetnek a gyakorlati képzés céljai
érdekében. Az ezzel kapcsolatos szervezımunka nagy idıráfordítással jár. Emellett nehéz
összehangolni a gyakorlati képzést az oktatás egyetemi rendjével, mivel a gyakorlati képzési
feladatok a vegetációs idıszakok függvényében jelentkeznek (talajmővelés, vetés, növényápolás,
betakarítás stb.)
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A MÉK-en az akkreditációs javaslatban leírtakkal összhangban az agrár képzési területen
minden szinten és formában (alap-, mester és PhD, szakirányú továbbképzés, FSZ képzés),
számos szakon folyik képzés, a jogszabályi számszerő elvárások az oktatók és a hallgatók
vonatkozásában is teljesülnek.
Az oktatás és kutatás akkreditációs személyi és tárgyi feltételei is adottak, illetve a korábbi
akkreditáció során tett megjegyzések figyelembevételével hozott intézkedések folyományaként
örvendetesen javultak is. Az oktatói kör minısítettsége például imponálóan magas (90% feletti),
a tudományos mőhelyek kutató, valamint publikációs és szakmai közéleti aktivitása – leginkább
hazai, de kevésbé nemzetközi vonatkozásban –, megfelel az elvárásoknak.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere
A kar egyes területeken jelentıs elırehaladást ért el az utóbbi öt évben. Oktatóinak és kutatóinak
publikációs tevékenysége egyenletes, illetıleg folyamatosan javuló tendenciát mutat. Megfelelı
arányban szerepelnek az idegen nyelvő cikkek és konferencia kiadványok, és a tudományos
értékszám alapján jelentıs a mennyiségi és a minıségi növekedés. Átlagon felüli a tankönyv- és
a jegyzetírási aktivitás. A pályázati aktivitás a tudományterületnek megfelelıen nagy.
A kar vezetıi néhány eredményre különösen büszkék, mint pl. a nemzetközi, elsısorban az
európai tudományos munkában való részvételük, valamint egy FAO pályázat elnyerése,
amelynek keretében két nemzetközi mesterszak képzésében vesznek részt. Emellett
Nagyváradon kihelyezett mezıgazdasági mérnök alapképzést indítottak. Több munkatársuk
nemzetközileg is számon tartott könyvek szerzıi (Nagy J.: Kukoricatermesztés, Jávor –
Kukovics – Molnár: Juhtenyésztés, Tamás J.: Agrár- és környezetgazdálkodás stb.). Az Északalföldi Régióban élelmiszer-innovációs klasztert alakítottak ki.
A hagyományoknak megfelelıen gyakorlatorientált a karon folyó képzés, amelyet
szakközépiskolai kapcsolattal és az akkreditációs eljárás alatt álló mérnöktanár képzéssel
egészítettek ki.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
A MÉK a Debreceni Egyetem minıségpolitikájával összhangban végzi minıségbiztosítási
tevékenységét. Emellett figyelembe veszik a kar sajátosságait, és a jó hírnevük megtartása
érdekében az oktatás és a tudományos munka színvonalának állandó fejlesztésére,
tökéletesítésére törekszenek.
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar minıségbiztosítási modellje szervezeti önértékelésen alapul, és nagymértékben figyelembe
veszi saját oktatási és kutatási feladatait. 2007-ben a Kar kiépítette az ISO 9001 szabványnak
megfelelı minıségirányítási- és az ISO 14001 szabványnak megfelelı környezetközpontú
irányítási rendszerét, melyekhez évente fenntartói audit járul. (Az ISO rendszer bevezetése 11
millió forintba került, az audit évente 1 millió forintos további minıségköltséget jelent.) A kar
minıségbiztosítási felelıse az oktatási dékánhelyettes, akinek munkáját a dékáni hivatalvezetı
segíti.
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A minıségirányítási folyamatok és követelmények a kar dokumentációs rendszerében rögzítésre
kerültek. A folyamatok szabályozására minıségirányítási eljárásokat dolgoztak ki, és vezettek
be. Ezek a célok meghatározásából, a minıségtervek kidolgozásából, valamint az ellenırzés
rendszerébıl állnak.
A minıségbiztosítás területén további fejlesztésekre van szükség az elégedettség mérésének
területén, elsısorban a válaszadók számának további növelését kell elérni a jövıben.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A kar képzési palettája az utóbbi idıben folyamatosan változott, bıvült a mindenkori munkaerıpiaci igényeknek, illetıleg a felsıoktatás változásainak megfelelıen. Az oktatott szakok
rendszerét, tantárgyi programjait a kar folyamatosan (évente) áttekinti és felülvizsgálja. A
képzési programokat a hallgatók évente értékelik, melynek része az oktatók hallgatói minısítése
is, ez az értékelés informális. A szak felelıse és oktatói személyesen egyeztetnek a szak
hallgatóival, valamint a hallgatók elektronikus és papíralapú kérdıíveken értékelik a képzést.
Visszatérı feladatot jelent a beilleszkedı új képzések összehangolása a meglévı szakokkal. Az
alapszakok és a mesterszakok összehangolása is kiemelt feladat. Ebben a kar más egyetemek
társkarainak tapasztalataira is támaszkodik.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A meglévı informatikai rendszerek lehetıvé teszik a hallgatói eredmények folyamatos nyomon
kísérését és értékelését. Az értékelési rendszerbıl származó következtetések a más egyetemeken
is tapasztalható gondokról tanúskodnak. Például: a normaként kitőzött képzési idı alatt végzettek
aránya folyamatosan csökken (2009-ben 91%, 2011-ben 28%!), a passzív félévek száma
megnıtt, a nyelvvizsgát nem tett, záróvizsgázott hallgatók aránya magas (32%), a felvett és
teljesített kreditek aránya jelentıs eltérést mutat. (Ez országos szintő vizsgálatokat, esetleg a
képzési rendszer felülvizsgálatát is igényelheti.)
A képzés eredményességét ugyanakkor nagymértékben elısegítette a kar nagyléptékő
tananyagfejlesztése. Oktatásfejlesztési pályázatok segítségével több, más felsıoktatási
intézményekkel közös tankönyveket, jegyzeteket, oktatást segítı szoftvereket fejlesztettek ki.
Ezeket az oktatási anyagokat más felsıoktatási intézmények is használják.
A hallgatói visszajelzések (a látogatáskori tapasztalatok) az alap- és mesterszakok, valamint a
PhD képzés területén egyaránt színvonalas képzésrıl, jó oktató-hallgatói viszonyról tanúskodtak.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
Az oktatói minıség biztosításának kézzelfogható eredménye a tudományos fokozattal bíró
oktatók 96%-os arányában, a habilitáltak növekvı számában, az elnyert pályázatokban nyilvánul
meg. Az intenzív kutatómunka és a nemzetközi kapcsolatrendszer emellett folyamatosan
biztosítja az oktatók fejlıdését is. A három doktori iskola jó lehetıséget biztosít a saját oktatói
utánpótlás nevelésére. Az oktatói minıségbiztosításban elırelépést jelentett az egyetemi
integráció az egységes követelményrendszer kialakulásával.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar lehetıségeihez mérten igyekszik megteremteni a hallgatók számára szükséges feltételeket.
E-learning rendszerek segítik a tanulást, a kommunikáció jól szervezett. Külön megemlítendık
és irigylésre méltóak az egyetem, illetıleg a centrum által biztosított sportolási, kulturálódási és
kikapcsolódási lehetıségek. Mentálhigiénés Szolgáltató Iroda is rendelkezésre áll a mindennapi
problémák, konfliktusok megoldásának elısegítésére. Idegen-nyelvi programot dolgoztak ki a
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nyelvtudás gyarapítására. Az oktatási infrastruktúra a kornak megfelelıen támogatja a tanulási
folyamatot. A kar laboratóriumi ellátottsága és annak használata országosan kiemelkedı.
3.6. Belsı információs rendszer
A belsı információs rendszer fejlesztése és kiépítése a centrum koordinációjával történt. 2007
ıszén fogadta el a centrum vezetése azt a koncepciót, amelynek fı célkitőzése olyan korszerő
információs rendszer kialakítása volt, amely hatékonyan támogatja a szervezeti egységek
oktatási, kutatási, tudományos, szaktanácsadási tevékenységét, valamint belsı adminisztrációs
folyamatait. Ezt a rendszert késıbb Humán erıforrás nyilvántartó rendszerrel, az Elektronikus
szabadság-igénylési rendszerrel, valamint az Infrastruktúra menedzsment rendszerrel
egészítették ki. Az utóbbi keretében mőködnek az órarend-szerkesztı, a helyiségfoglalás, az
eszköznyilvántartó modulok is.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság tájékoztatását ugyancsak a centrum szervezi. Rendszeresen hírt adnak
rendezvényeikrıl, eredményeikrıl három megye napilapjaiban, de a Szatmári Friss Újságban,
Romániában is. Az elektronikus médiában naprakészen megjelenı híradásokat az intézmény
honlapján mőködtetett Sajtószoba/sajtófigyelı rovat teszi lehetıvé. A Sajtószoba különbözı
rovatai átfogó tájékoztatást adnak az oktatás, a kutatás-fejlesztés, a szaktanácsadás aktuális
kérdéseirıl, és a hallgatói sikerekrıl.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A MÉK az önértékelésében reálisan tárja fel és értékeli a mőködését hátrányosan befolyásoló
külsı és belsı feltételeket, illetıleg a lehetıségeket és kockázatokat.
A korlátozó feltételek között elsısorban az agrár képzési profil miatti behatárolt hallgatói
érdeklıdést lehet megemlíteni, amely még a régió rurális sajátosságai ellenére sem tesz lehetıvé
a jelenleginél lényegesen nagyobb hallgatói létszámot. A képzési kínálatában az állatorvoslás
kivételével már szinte mindent lefed a kar ezen a területen, esetleg a külföldi hallgatók számának
növelésével lehetne létszámnövekedést elérni.
Az erısségek között említendı a lineáris képzés kialakult rendszere, teljes vertikuma és
egymásra épülése. Magas a pályázati aktivitás, ennek is köszönhetı a jó tananyagellátás. Fontos,
hogy a minıségbiztosítást külsı tanúsító szervezet által akkreditált integrált környezet- és
minıségirányítási rendszer is támogatja. A munkaerıpiac képviselıivel intenzív a
kapcsolattartás, a kutatóintézetekkel is jó az együttmőködés.
A gyengeségek között említi meg a kar a tantervek folyamatos „átalakulását, módosítását”, ami
nyilvánvalóan a saját - bizonyára szükséges - döntéseik folyománya, és önmagában nem
feltétlenül a mőködés gyengesége… Sok gondot okoz az eszközigényes gyakorlati képzés
finanszírozása, továbbá a dolgozók alulfinanszírozottsága, bár ez utóbbi inkább „külsı korlát”,
országos gond. Részben ennek következménye a beosztott (fiatal) oktatók nemzetközi és
gyakorlati tapasztalatainak hiánya. Az oktatási terhek elosztása sem egyenletes az egyes
szakokon.
Érthetıen gondot jelent, hogy az agrár tudományterületen kiadott diplomák jogszabályi
alkalmazási feltételei nem tisztázottak, de ez nem a kari mőködés gyengesége, hanem külsı
korlát. Viszont a nem eléggé hatékony kommunikációval függ össze, hogy a munkáltatók a kar
jelentıs erıfeszítései ellenére nem tájékozottak a végzett hallgatók szakmai kompetenciáival
kapcsolatosan.
A látogatás során tértek ki a kar vezetıi arra a problémára, hogy nem szorgalmazták eddig
erıteljesebben az 5 éves agrármérnök képzés újbóli bevezetését. Ez azért is fontos lenne, mert
jelenleg a mesterszakon csak levelezı képzésre jelentkeznek a hallgatók. A jelenlegi oktatási
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programok hibájaként az alapképzések tantárgyi túlzsúfolását említették meg. A
mesterképzésben a gyakorlatigényesség és a PhD-ra történı felkészítés konfliktusa okoz
problémákat. Hiányolják az idegen nyelvi képzést, a nyelvvizsga felkészítést a mesterképzésben.
A lehetıségek között elsı helyen említik a belsı és külsı integrációs kapcsolatok további
erısítését, valamint az együttmőködési lehetıségek kibontakoztatását a régióban és nemzetközi
kapcsolatokban. A vállalkozói kapcsolatok fejlesztése is jó lehetıségeket biztosíthat a
finanszírozásban és a végzettek elhelyezkedési lehetıségeinek biztosításában.
Veszélyeket elsısorban az agrárszektor visszaszorulásában, és a gazdaság régóta tartó válságos
helyzetében látnak. Ennek következménye a hallgatók romló gazdasági helyzete, illetıleg a
hallgatói létszám várható további csökkenése. Ez már be is következett a szakirányú
továbbképzésben. Aggódnak az oktatók pályaelhagyásától is a más területeken elérhetı jobb
megélhetési lehetıségek miatt. Kockázatokat rejt magában az is, hogy a döntéshozók nem
informáltak megfelelıen az agrárszektor életminıséget, élelmiszer biztonságot meghatározó
szerepérıl.
A tennivalók között több olyan lehetséges lépést jelölnek meg, amelyek a C-SWOT elemzés által
feltárt stratégiai fejlesztési szempontoknak megfelelnek, ezért azokkal egyet lehet érteni.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
Az akkreditáció egyik fontos feladata olyan minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások
megfogalmazása a felsıoktatási intézmények számára, amelyek segítségével orvosolhatják
azokat a problémákat, amelyek (kritikus esetekben) lehetetlenné teszik a kor színvonalának
megfelelı felsıfokú képzést, illetıleg gátolják a továbbfejlıdést. A MÉK esetében az elıbbirıl
nem lehet szó, mivel nagy hagyományokkal rendelkezı intézményrıl, felkészült oktatói
állományról, megfelelıen fejlett infrastruktúráról, illetıleg erıs egyetemi háttérrıl van szó.
Minıségfejlesztési javaslatokat ezért elsısorban a „finomhangolás” érdekében, illetıleg a jövı
feladataira való felkészülés elısegítése érdekében lehet tenni.
• Elsı helyen javasolt a nemzetközi feladatvállalás és együttmőködések feltételeinek magasabb
szintő megteremtése. Ehhez növelni kell az oktatók és kutatók nyelvtudását, fokozni kell a
nemzetközi tevékenységet. Olyan pályázati lehetıségeket kell keresni, amelyek lehetıvé
teszik a nemzetközi kapcsolatok erısítését. Támogatni kell a fiatal oktatók és kutatók
hosszabb külföldi tartózkodásait.
• A minıség fejlesztése érdekében is szorgalmazni kell az 5 éves képzés újbóli bevezetésének
lehetıségét olyan képzési területeken, ahol mindenképpen kívánatos a mesterszintő tudás
elérése. Ezeket a lépéseket a gyakorlattal és a szakigazgatással szoros együttmőködésben kell
megtenni.
• Javítani kell a kommunikációt mind a MÉK-re pályázó hallgatók, mind a munkaerı-piaci
szereplık irányába. A beérkezı hallgatók legyenek tisztában a pálya sajátosságaival,
nehézségeivel, a munkaadók pedig jobban ismerjék meg azokat a lehetıségeket, amit a jól
felkészült szakemberek jelenthetnek számukra.
• A szakigazgatással és a többi agrár-felsıoktatási intézménnyel együttmőködve ki kell
dolgozni azokat a feltételeket, amelyek joggal elvárhatók a természeti erıforrásokkal való
okszerő gazdálkodáshoz, a fenntarthatóság biztosításához. Az egyetem feladata e
feltételeknek a felsıfokú képzésbe történı maradéktalan beépítése, a szakigazgatás feladata
pedig a munkahelyi alkalmazás jogszabályi feltételeinek, megteremtése, korlátainak
megfogalmazása.
A felsorolt javaslatok bizonyára elısegítik a MÉK további erısödését, illetıleg megszilárdítják
hosszú távú fennmaradásának esélyeit az agrár felsıoktatásban, illetıleg a magyar
felsıoktatásban.
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MŐSZAKI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Mőszaki Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Mőszaki Karát a MAB
karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (3) szervez oktatást15.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 100 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 2034 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 200 fı.

15

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A kar kialakulásának, fejlıdéseinek fı állomásai: az 1970-es évektıl az Ybl Miklós Mőszaki
Fıiskola debreceni egysége, mely 1992-ben a Debreceni Universitas tagja lett, majd
csatlakozott a Kossuth Lajos Tudományegyetemhez; 2000-tıl a DE Mőszaki Fıiskolai Kara.
Egyetemi karként – a jelenlegi nevén – 2007 óta mőködik. Deklarált stratégiai célja, hogy
„Kelet-magyarország mőszaki központja” legyen. Nagyívő terveiket tekintve reális célként az
tőzhetı ki, hogy a Mőszaki Kar, a TTK és a MÉK szoros együttmőködésben váljék a keletmagyarországi régió mőszaki felsıoktatási és innovációs központjává.
A kar a mőszaki képzési területen alapképzésben hét, a mesterképzésben három, a szakirányú
továbbképzésben kilenc szakot gondoz. Ugyanakkor bizonyos mőszaki szakok (biomérnöki,
vegyészmérnöki, villamosmérnöki) bázisa a DE-n a korábbi Természettudományi Karból
létrejött Természettudományi és Technológiai Kar. A két kar a mérnökképzés területén
folyamatos kapcsolatot tart fenn, bár a TEK Mérnökképzési Kollégium mőködése jelenleg
szünetel. A MK hét tanszéke az oktatott mérnöki szakterületek szerint szervezıdött, emellett
mőködik a Mőszaki alaptárgyi tanszék, amely a mőszaki szakoktatói szakért felelıs. A
környezetmérnöki képzés területén a Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Karral mőködnek együtt.
A kar nagy és eredményes erıfeszítéseket tett a fent említett stratégiai cél elérése felé. 2006 és
2011 között a tudományos fokozattal rendelkezı munkatársak száma 22-rıl 36-ra emelkedett,
ezen belül a DLA fokozatúaké háromról hatra nıtt, és hasonlóképp megduplázódott (egyrıl
kettıre) az MTA doktorok száma. A kar oktatói közül tízen oktatnak és egyben témavezetık az
egyetem különbözı doktori iskoláiban az informatika, a földtudományok, az építészeti, a
gépészeti és a gazdálkodástudományok területén. Jelentısen erısödött a pályázati és
publikációs aktivitás is. Egy kutatócsoportjuk részt vett a kutatóegyetemi TÁMOP projektben.
Igen elismert az Építészmérnöki tanszék több oktatójának tervezıi tevékenysége.
Az infrastrukturális feltételek javulása – mind az épületek, mind az eszközök tekintetében
szembetőnı. Ez elsısorban infrastruktúra-fejlesztési pályázati projektek révén valósult meg, de
a laboratóriumok fejlesztésében ipari kapcsolatok is nagy szerepet játszottak.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar vezetését a dékán és két dékánhelyettes látja el. A Dékáni Hivatal vezetıje a kar
stratégiai igazgatója. A minıségmenedzsment rendszere és eljárásai részletesen kidolgozottak,
alkalmazásukra hangsúlyt fektetnek. A dékán egyben az egyetem minıségbiztosítási rektori
megbízottja, az oktatási dékánhelyettes a kar minıségügyi felelıse is. Koordináló és tanácsadó
szereppel Kari Oktatási és Minıségfejlesztési Bizottságot hoztak létre.
Az egyetemen belüli kapcsolatok hálózata és intenzitása azt jelzi, hogy a MK az egyetem
szerves részévé vált. A kar kellı figyelmet fordít a hazai és nemzetközi kapcsolatokra,
beleértve ebbe az ipari kapcsolatokat is.
A hallgatói érdekképviselet jól szervezett az egyetemen, ezen a karon is hatékonyan mőködik,
a kari testületekben való jelenlét, részvétel a vezetés döntéseiben megfelel a jogszabályi
elıírásoknak.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A kar egy képzési területen (mőszaki), alap-, mesterképzésben tíz szakon folytat képzést,
valamint számos szakirányú továbbképzést is hirdet. A mesterszakok száma az elmúlt
idıszakban nıtt háromra. Felsıfokú szakképzést nem terveznek indítani.
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Távlati céljuk önálló doktori iskola létrehozása és a jelenleg más karok doktori iskoláiban általuk
gondozott független alprogramok integrálása.

A számszerő oktatói és hallgatói mutatók megfelelnek az akkreditációs feltételeknek. A 100
fıs oktatói karból 76 fı oktatói, 24 fı tanári (nyelvtanár, mőszaki tanár) beosztásban látja el az
oktatási feladatokat. Az oktatói kör kvalifikációja erısödött, 2011-ben már 36 fı volt
minısített, több oktatójuk alprogram,- illetve témavezetı az egyetem releváns kutatási témákkal
foglalkozó doktori iskoláiban. A karon folyó oktatási folyamatba bevonnak nagy szakmai
gyakorlatú, tervezıi, kivitelezıi vagy üzemeltetıi tevékenységet folytató kollégákat, hogy
hallgatóik az iparban dolgozó mérnököktıl naprakész gyakorlati ismereteket sajátíthassanak el. Az
oktatói terhelés így kiegyensúlyozottan tartható.
A hallgatói összlétszám a képzési kínálat bıvülésével emelkedı tendenciát mutat, a jelentkezık
száma változatlanul három-négyszerese a felvettekének. Mindazonáltal az elmúlt idıszak
átlagadatait nézve a záróvizsgázók mintegy 30%-a nem kaphatott oklevelet a nyelvvizsga
hiánya miatt, amin nyelvtanulási lehetıség biztosításával igyekszik a kar javítani. Örvendetes,
hogy jelentısen növekedett a mesterképzésben tanulók száma, és megtorpanás után ismét nı a
szakirányú továbbképzésben résztvevık száma is.
A kar oktatási tevékenysége az Ótemetı utcai kari campuson lévı oktatási épületben zajlik, itt
a képzés és a szakmai alkotó munka infrastrukturális feltételei is megfelelnek az akkreditációs
elvárásoknak, fejlesztésük folyamatos.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotótevékenység és gazdálkodás eredményeire
A kar munkatársainak publikációs tevékenysége a 2006-2011 idıszakban erısödött, 2011-ben
pl. 16 idegen nyelvő cikket közöltek referált folyóiratokban, konferencia kiadványokban pedig
magyar, illetve idegen nyelven 46, illetve 44 közleményük jelent meg. A kutatás-fejlesztésben
kiemelt szerepet betöltı vállalati partnereikkel 2008-ban létrehozták és mőködtetik a
Létesítményenergetikai Klasztert, melynek elnöke a kar dékánja. Az immár hagyományossá vált
Szakmai Napok éves rendezvényük az elmúlt években nemzetközi konferenciává nıtte ki magát. A
„Debreceni Mőszaki Közlemények” kiadványuk mellett 2010-ben elindították az „International
Review of Applied Sciences and Engineering” angol nyelvő folyóiratot (Akadémiai Kiadó), ami
bekerült az Ulrich adatbázisba, a Scopus adatbázisba való felvétele elbírálás alatt áll. K+F
tevékenység keretében egy IKUT projekt megvalósítását is segítette a kar, s a sikeres projekt
kapcsán elindították a GEOTERMIA c. tudományos újságot. A 2008-2010 idıszakban a karon négy
kutatócsoport jött létre, valamint más kar kutatócsoportjában is közremőködnek oktatóik. A
kutatócsoportok mőködésének is köszönhetıen egyre több kari publikáció jelenik meg lektorált,
referált nemzetközi folyóiratokban. A kutatásba a hallgatókat is bevonják, a kiemelkedı
képességőek számára a tanszékek demonstrátori pozíciókat hirdetnek, és a tanszékenként és
tématerületenként szervezett TDK mőhelyek is lehetıséget adnak az érdeklıdı, tehetséges
hallgatóknak a kutatómunkára. A diákkörök évente egy alkalommal kari konferencián mutatják be
eredményeiket. A legutóbbi két OTDK konferencián a kar kiemelkedıen szerepelt.
Sikeres volt a kar kutatási, infrastruktúra-fejlesztési, oktatási és egyéb pályázatokon. Az állami
költségvetési támogatás, a saját bevételek és a szakképzési támogatások összességben eddig
biztosították a kari gazdálkodás egyensúlyát. Mindazonáltal negatív jelenségek is
megfigyelhetık, pl. a költségtérítéses oktatásból származó bevételek évrıl évre csökkenı
tendenciát mutatnak, a munkáltatói térítés hiányában a költségeket vállalni nem tudó hallgatók a
képzést elhagyják.
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3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A Mőszaki Kar minıségmenedzsment modellje (kétévente végzett) szervezeti önértékelésen alapul,
és illeszkedik a Debreceni Egyetem rendszerébe, a minıségfejlesztési kari projektek összhangban
vannak az egyetem éves Minıségfejlesztési Tervével is. A HÖK képviselıinek bevonásával évente
tartanak a tanszékvezetıkkel közösen ún. kihelyezett vezetıi értekezleteket, amelyeken áttekintik a
teljesítménymutatók alakulását, elvégzik a szükséges értékeléseket, meghatározzák a fejlesztési
intézkedéseket, és kijelölik a stratégiai célokat. Jelenlegi Stratégiai Tervük a 2011-2013 közötti
idıszakot fogja át. A kari Minıségbiztosítási Kézikönyv, Stratégiai Céltérkép, éves
minıségfejlesztési projektek dokumentálják a folyamatokat, rögzítik a szabályozás módját.
A kari vezetés eredményességét is vizsgálják a kari teljesítménymutatók alakulásán keresztül,
és a szervezeti önértékelés során végzett munkavállalói elégedettségmérések eredményeit is
értékelik a vezetıségi átvizsgálások kapcsán. Méréseikhez az EvaSys szoftvert használják, így
papíralapú és on-line méréseket is végeznek.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A kar oktatási feladata az elkövetkezendı idıszakban a folyó képzéseinek erısítése mellett
további mesterszakok indítási feltételeinek megteremtése. Különös tekintettel vannak a régiós
igényekre, a felhasználó partnerek, munkaerı-piaci szereplık, illetve végzett hallgatóik
véleményének megismerésére, s a már futó képzések tapasztalataira. Az egyetemen a
szaklétesítés és a szakindítás folyamata is szabályozott, a kar is eszerint jár el. Szakjaikon a
képzési programok kialakítását, az oktatás szervezését szakmai és minıségbiztosítási
szempontok szem elıtt tartásával végzik, pl. ahol a vizsgálatok során kiderült, hogy nem tudják
felelısséggel biztosítani a képzés színvonalát levelezı tagozaton, ott ezt a képzési formát saját
elhatározásból megszüntették. A tantervi, tantárgyi tematikai módosítások a tantárgyfelelısök
és a szakfelelıs egyetértésével, közös javaslatukként kerül a Kari Tanács elé, s az elfogadott
módosításokat az éves képzési terv kialakításakor veszik figyelembe.
A kar évek óta végez hallgatói elégedettségmérést, ezeket az oktatással kapcsolatos véleményeket
beépítik a végleges döntéshozatalba. A mérési eredmények szerint a karral kapcsolatos elégedettség
valamennyi mutatója javult, bár az egyetemi átlagokat még nem érik el, így minıségfejlesztési
terveik is ezekre az elemekre irányulnak.

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
Az egyetem és a kar honlapján is elérhetı, általános Tanulmányi és Vizsgaszabályzaton túl a
hallgatók a beiratkozáskor elektronikus formában kézhez kapják a szakra vonatkozó
Tanulmányi Tájékoztatót, mely informál a képzés tervérıl, a tanulmányok folytatásával
kapcsolatos valamennyi szabályzatról, tömören a kreditrendszerrıl és a kimeneti
követelményekrıl. A hallgatók a tantárgyakkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségüket a
Neptun rendszerben teljesítik. A hallgatók és az oktatók között az évközi feladatokkal
kapcsolatos kommunikációra van lehetıség a konzultációkon, személyesen és elektronikus
úton is. A gyakorlatokat a tanszékek szervezik elıre meghatározott feladatterv és ütemezés
alapján.
Az oktatás eredményességét, a tanulmányi eredmények alakulását figyelik, s pl. ahol az év eleji
felmérések eredményei azt mutatták, hogy a belépık tudása igen heterogén, ott egységesen
felzárkóztató tantárgyat vezettek be elsı évfolyamon. A hallgatói elırehaladás követése a Neptun
rendszerben történik, ahol naprakész adatok mutatják az egyes hallgatók kredit-teljesítésének
alakulását, a modulok teljességi állapotát. Minden félév végén hallgatói rangsor készül,
egyrészt statisztikai célokból, másrészt a legjobbak megismerésére.
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3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A kar stratégiai célja, hogy „Mőszaki Tudományi Karrá” váljon, s ezért tudatos és következetes
humánerıforrás-fejlesztést igyekszik végrehajtani. A minısített oktatók számát folyamatosan
növelik (a 2011/12. tanévben 34 kari alkalmazott folytatott PhD tanulmányokat).
Teljesítményértékelési rendszert vezettek be, melyben értékelési szempont a szakmai
felkészültség, az oktatási illetve a kutatási teljesítmény, a vezetıi tevékenység és a hallgatói
visszajelzések eredményei.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A tananyag-ellátás biztosítására az egyetemnek saját kiadója és jegyzetboltja van, itt a mőszaki
képzéshez is használható tananyagok is elérhetık. A karnak szerzıdött partnere egy
jegyzetkiadó cég, amely elektronikus rendelés alapján biztosítja a jegyzeteket, egy másik
partner, fénymásoló cég pedig az aktuális, az oktató által minden évben frissített és jóváhagyott
anyagokat szolgáltatja oktató-, tantárgy- és évfolyam-bontásban. Az ajánlott szakirodalmat,
könyveket, jegyzeteket a DE központi könyvára (DE ENK) győjti, nagy részük a Mőszaki
Könyvtárban megtalálható. A karon a 2011/12-es tanévtıl a nagy érdeklıdésre számot tartó
elıadásokat videóra rögzítik, és így is elérhetıvé teszik.
A Mőszaki Kar hallgatói a nyújtott szolgáltatásokkal (kultúra, sport, étkezés, kollégium,
szabadidı) összességében az egyetemi átlagot meghaladóan elégedettek. A kari campuson lévı
kollégiumuk 270 férıhelyes, ezen túlmenıen még nyílik lehetıség elhelyezésére az egyetem
mintegy 200 fıs Campus Hoteljében, és a 105 férıhelyes szakkollégiumban is. Az oktatási
épületben büfé, a campus területén egy étterem is található.
A testnevelési és sport célú tevékenységekre a campuson az oktatási épületek között található
kézilabda pályák állnak rendelkezésre. Karrier-tanácsadást a központi szervezet (Hallgatói
Karrieriroda és Szolgáltató Központ) mellett a helyi karrieriroda is nyújt.
3.6. Belsı információs rendszer
A kar információs rendszerében minden tanszék saját honlapot mőködtet, amin a tanszékhez
tartozó szakirányokról, tantárgyakról, oktatókról találhatók a szükséges információk. A HÖK
honlapja az aktuális rendezvényeken kívül különbözı hallgatói pályázatokról is tájékoztat.
Több levelezılistát is kialakítottak, ezeken keresztül minden dolgozó és hallgató értesülhet az
aktuális hírekrıl, közérdekő tudnivalókról. A Kari Tanács döntései nyilvánosak, a Dékáni
Hivatalban bárki számára elérhetık.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A Mőszaki Kar legfontosabb hivatalos tájékoztatási csatornája a kari honlap, amely a külsı
érdeklıdık számára is biztosít minden szükséges információt. A kar sajtóközleményei
megjelennek a kari honlapon, az egyetemi szinten kiemelt jelentıségő híreket az egyetem
központi honlapja is közzéteszi, és az egyetem Kommunikációs Csoportja juttatja el a
megfelelı médiumoknak. Legjelentısebb médiapartnerük a Friss rádió és az Alföld TV. A kar
minden év októberében részt vesz a TEK által megrendezett Kapcsolatok Napján, ugyanekkor
Szakmai Napok és Nemzetközi Konferencia programsorozatot rendez, amelyen a szakkiállítás
jellegnek megfelelıen az Észak-Alföldi Régió legjelentısebb ipari cégei jelennek meg, de a 2010es konferencián már külföldrıl is érkeztek kiállítók. A leendı hallgatók tájékoztatása minden év
januárjában nyílt napot szerveznek, szeptember és december között pedig a környezı
középiskolákban tartanak elıadást oktatóik a Mőszaki Kar képzéseirıl és a mérnöki szakmáról.
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4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A kari önértékelés igen részletes C-SWOT analízist tartalmaz, mellyel egészében egyetértünk.
A potenciális veszélyek, nehézségek között megemlítendı még a kar oktatóinak nagy terhelése
is. A sok szak oktatásának és fejlesztésének feladatai, a szakmai alkotó munka mellett a nagy
ívő fejlesztési elképzelések (doktori iskola létesítése, az idegen nyelvő oktatás fejlesztése, a
szakirányú továbbképzések kínálatának bıvítése, stb.) a megvalósíthatóság szempontjából
jelentıs kockázatokat hordoz.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

Javasoljuk, hogy a kar folyamatosan fordítson figyelmet a fejlesztési feladatok
szelekciójára és megfelelı ütemezésére (ld. a II: fejezet 4. pontjában fentebb leírtakat) és
a mőszaki képzésekben érintett társkarokkal – IK, MÉK, TTK – folytatott együttmőködés
erısítésére. Így elkerülhetı az oktatók, kutatók, vezetık túlterhelése, és szerves
fejlıdéssel biztosítható a minıség, a színvonal folyamatos emelkedése.
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Népegészségügyi Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karát a
MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (4) szervez oktatást16.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 44 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 589 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 106 fı.

16

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A mindezidáig egyetlen hazai népegészségügyi karnak országosan úttörı szerepe van; egy
Magyarországon igen gyakran elhanyagolt szakterületet fejleszt rendkívül dinamikusan.
Korábbi tapasztalatok nélkül kellett elindulniuk egy nem kitaposott úton, de erıs vezetıi
elhivatottsággal kiváló hazai és külföldi kapcsolatrendszer kialakításával eljutottak az alapok
lerakásának befejezéséhez.
Az új kar oktatási feltételeinek kialakítása dinamikus fejlesztés eredménye. Erıs oktatói gárdát
hoztak létre, bár komoly országos szakemberhiány is nehezíti a dolgukat, nekik kell
megteremteni a lehetıségeiket is. Terveik ambiciózusak, profil-kialakítási törekvéseik
meglehetısen széleskörőek, átfednek más szakterületekkel, ezért átgondolandók. Az oktatás
tantermi feltételei még tovább javíthatók.
Egyetemi szintő stratégiai kérdés az NK és az Egészségügyi Kar között a megfelelı
munkamegosztás kialakítása. A prevenciós szemlélettel összeegyeztethetı például a
gyógytornász képzésnek a karhoz való csatolása; ez ugyanakkor ápolási, ellátási kérdés is. A
profilok meghatározása hosszú távon fontos. A fejlesztések irányának összehangolása az
Egészségügyi Karéval eddig nem volt jellemzı, de kívánatos, mert a kar jövıje várhatóan nem
független az EK jövıbeni sorsától. Komplikálják a harmonizálást az eltérı helyszínek és a
különbözı tárgyi feltételek.
Összességében az egész kar létrehozása egy példás koncepció megvalósítása a Debreceni
Egyetem részérıl, amely kihasználja az intézményi erıforrások koncentrálásának az
integrációból adódó lehetıségét.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
Az NK mőködése is a DE OEC-en belül valósul meg, a kar dékánja egyben a centrumelnök
három helyettesébıl az egyik (a szak-és továbbképzésért felelıs). A kar mostani szervezete
2005-2011 között folytonos bıvüléssel alakult ki, jelenleg két intézet és négy önálló tanszék
alkotja. A kar stratégiaalkotási terve szorosan illeszkedik az OEC és az egyetem stratégiai
tervéhez, melyet az intézmény évenként készít.
A minıségbiztosítással kapcsolatos konkrét feladatokat centrumszinten a DE OEC Minıségügyi Központ koordinálja Minıségirányítási Kézikönyve alapján. A karon Minıségügyi Csoport
(MICS) mőködik, a Kari Tanács alá tartozik, munkáját a DE OEC Minıségügyi Irodája
felügyeli. Kiemelt feladata a kar oktatási tevékenységének fejlesztése a PDCA
minıségfejlesztési ciklus elvét követve. Ennek érdekében hallgatói elégedettségi felmérést is
végez, az eredmények értékelését követıen korrekciós intézkedéseket javasol, megvalósulását
ellenırzi. A kari vezetés kapcsolattartása a munkatársakkal, a hallgatókkal, a külsı
intézményekkel a kar Szervezeti és Mőködési Szabályzatának betartásával történik.
Tudományos és oktatási együttmőködésekre egyaránt kiterjedı kapcsolatot alakítottak ki az
egyetem számos karával, valamint az NK és a nemzetközi, s hazai népegészségügyi
képzıhelyek, szakmai intézetek között. A kar dékánja vezetı országos szakmai egyesület
elnöke, amely 2010 óta tagja az Európai Népegészségügyi Szervezetnek (European Public
Health Association, EUPHA). A kar intézetei kiemelt jelentıségő hazai és Európai Uniós
projektekben vesznek részt.
A kari HÖK képviselıi jelen vannak a Tanulmányi és Szociális Bizottságban, a Sport- és
Rendezvényszervezı Bizottságban, a Feed-Back Albizottságban, illetve a PR és Marketing
Bizottságban.
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2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A kar képzési szerkezete alakulása óta sokat változott, képzési kínálata folyamatosan bıvül.
Jelenleg két képzési területen, több szakon folytat alap- és mesterképzést magyar és angol
nyelven is, valamint önálló doktori iskolájában PhD képzést. Emellett számos szakirányú
továbbképzést is hirdet és indít – igény szerint, valamint továbbképzı tanfolyamokat orvosok,
fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok és egészségügyi szakdolgozók
számára, akik a kötelezı továbbképzés keretében népegészségtani kurzusok felvételével
szereznek így kreditpontokat.
A jelenleg 44 fıs oktatói gárda kialakításában fontos elvárásuk a szakterületen kiemelkedı
tudományos teljesítmény felmutatása. Oktatói közül hárman Európa vezetı egyetemein,
Angliában szereztek népegészségügyi mesterdiplomát. Szakirányú továbbképzési
programjaikat országos bázison szervezik, a hazai felsıoktatási intézmények és országos
intézetek kiemelkedı szakmai tapasztalattal rendelkezı oktatóiból álló tanári karra építenek. A
kar 4 egyetemi tanára közül ketten az MTA doktorai, a teljes munkaidıs oktatók 66%-ának, 29
oktatónak van tudományos fokozata, az oktatói kar fele vezetı oktató (tanár vagy docens).
A kar hallgatói létszáma az alapítása óta megtöbbszörözıdött, 165-rıl 746-ra emelkedett. A
2006/07 tanévtıl mind a nappali, mind a levelezı képzési formában nıtt a hallgatók száma, az
államilag finanszírozott létszám négyszerezıdött. Az idegen nyelvő képzésben lévı hallgatók
száma nyolcról 42-re emelkedett.
A képzések a DE OEC két telephelyén zajlanak; jellegüknek, az oktatott ismeretek eszköz-,
illetve berendezés-igényének figyelembevételével szervezték az adott képzést az arra alkalmas
helyszínre. Mindazonáltal az egy campuson való elhelyezés felmerült igénye érthetı.
Oktatási együttmőködése a karnak az egyetem hat másik karával van, alap-, mester-, illetve
szakirányú továbbképzési szakok szakmai – többnyire kötelezı– tárgyainak felelısei az NK
vezetı oktatói. Az átoktatás magas hallgatói létszámot érint, mindez az oktatói
óraszámterheléshez jelentısen hozzájárul. A Bolognai rendszerő szakok tanterveinek
kidolgozásába más karok megfelelı szakterületeinek vezetı oktatói is bekapcsolódtak és a
szakok indítása óta részt vesznek a szakterületükhöz tartozó tárgyak oktatásában, tehát
átoktatást igénybe is vesznek.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotótevékenység és gazdálkodás eredményeire
Tudományos teljesítményük jól és pontosan dokumentált, tükrözi, hogy a kar hazai
viszonylatban a szakterületen a legjobban teljesítı intézmény Magyarországon; az utóbbi öt év
395 közleményének egyharmada (122) nemzetközi folyóiratban megjelent in extenso
közlemény, a közlı folyóiratok összesített IF-a magas (320), a jelentıs fejlıdés jele, hogy
ebbıl a 2010-es év adata majd egyharmadnyi (100). A kar munkatársai az elmúlt öt évben 12
könyv szerkesztésében is közremőködtek, 77 könyvfejezetet írtak.
A kar intézeteinek az elmúlt öt évben számos nagy összegő hazai és nemzetközi pályázata volt
eredményes, négy oktatásfejlesztési és negyven K+F pályázat és jelentıs nemzetközi projektek
is megvalósultak, ill. jelenleg is folynak a kar „fıállású” munkatársainak részvételével. 2011ben ismét az MTA által támogatott kutatóhely lett az öt éve létrejött Népegészségügyi
Kutatócsoportjuk. Az NK oktatógárdája az elmúlt évtized során számos területen fejtett ki
országos, regionális, valamint helyi egészségpolitikai döntések megalapozása érdekében
szakértıi tevékenységet. Kari részvétellel újra indult az évek óta szünetelı Népegészségügy c.
hazai folyóirat, fıszerkesztıje a kar dékánja.
A kar költségvetése az OEC költségvetése részeként évente kerül kimunkálásra és jóváhagyásra. 2006-2011 között a különbözı források (állami támogatás, pályázatok, saját bevétel)
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biztosítani tudták a kar kiegyensúlyozott financiális helyzetét, és lehetıséget biztosítottak
tartalékok képzéséhez is.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar minıségbiztosítási rendszerének magja a jogelıd intézmény (DOTE), azon belül az
akkori Népegészségügyi Iskola elnevezéssel mőködı szervezeti egységben alakult ki. Jelenleg
a DE OEC karaihoz hasonlóan az EN ISO 9001:2000 szabványon alapuló minıségirányítási
rendszert mőködtetik, s figyelembe veszik a felsıoktatás európai standardjait (ESG) is. A
minıségbiztosítást az NK is példásan kezeli egységben az egyetem többi karával, s épít az
önértékelésen alapuló minıségügyi rendszer (EFQM) mőködtetésére. Intézményi szinten
Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi a kari minıségügyi fejlesztések stratégiai
elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtását. A kari minıségirányítási rendszer
és annak mőködése megfelel az MSZ EN ISO9001:2008 szabványnak, a rendszer belsı
auditjára, a vezetıi felülvizsgálatra évente rendszeresen sor került.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
Újabb szak indítását az igények, a szakember-helyzet és a lehetıségek gondos felmérése elızi
meg, s az eredmények tükrözıdnek a kialakított képzési programokban is. A Tanulmányi
Bizottság a tanév végén felülvizsgálja az adott szak képzési programját, ha szükséges
módosításokat végez, s a Kari Tanács, majd a Szenátus fogadja el a következı tanév hivatalos
képzési programját, mely azután tájékoztatásul felkerül az egyetemi honlapra. A képzési
programok megvalósítása során az oktatói és hallgatói visszajelzések alapján módosításokat
végeznek. A mintatantervek alapján az egyes szakok félévente készítik el a
tantárgyfelosztásukat, melyek tartalmazzák a soron következı szemeszterben meghirdetett
valamennyi tantárgyat és vizsgakurzust. Ezek folyamatszerő kezelését a minıségbiztosítás
oldaláról a minıségirányítási folyamatleírások segítik.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
Az oktatás eredményességének követésére hallgatói elégedettségméréseket végeztek a
vizsgálati idıszakban szemeszterenként. A kurzusok, oktatók hallgatói véleményezését,
valamint az intézményi gyakorlatok hallgatói véleményezése rendszeresen végzik.
A DE központi fejlesztésének eredményeképpen 2008-óta folytatnak felméréseket,
vizsgálatokat a végzett hallgatók pályakövetésére. (Diplomás Pályakövetési Rendszer, DPR).
Vannak felméréseik, melyekkel a munkaerı-piaci helyzetet, igényeket, együttmőködési
lehetıségeket kívánják megjeleníteni. A Neptun rendszerük szervezett, a hallgatók maguk is
láthatják a támasztott követelményeket és felmérhetik saját elırehaladásukat.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
A centrum (OEC) szemléletének megfelelıen a kar vezetése is nagy hangsúlyt helyez a modern
humánerıforrás menedzsment módszerek bevezetésére, alkalmazására, hogy az oktatói gárda
minıségét biztosítsa. Elıre meghatározott humánerıforrás stratégiát követ, a munkatársak
elımenetelének támogatása és a jól képzett munkaerı megtartása érdekében szorgalmazza az
oktatók aktív részvételét a különbözı konferenciákon, szakmai fórumokon, szervezett
szakirányú és felsıfokú képzésekben, részvételüket konferenciák szervezésében. Törekszik az
oktatói mobilitás növelésére, az ismeretek szinten tartásához és új ismeretek megszerzéséhez
fórum biztosítására, külsı és belsı továbbképzési lehetıségek kiaknázására. A karon a
tudományos minısítettség tekintetében országos szinten is kedvezıek a mutatók, az oktatók
66%-a tudományos fokozattal bír. Mindemellett rendszeres oktatói teljesítmény-értékelést
végeznek, eredményeit elemzik, az elıléptetések ütemezésére tervet készítenek, mely
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tartalmazza azokat a feltételeket, melyek a szint eléréséhez szükségesek, és felmérik, hogy éves
szinten milyen elıléptetések várhatók. Az oktatók minıségszemléletének kialakítását,
fejlesztését segíti az NK szervezte, immár évtizede hagyományosan megrendezett Debreceni
Egészségügyi Minıségügyi Napok (DEMIN) konferencia-sorozat.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A karon a vizsgált idıszakban lezajlott infrastrukturális fejlesztés eredményeképpen jelentıs
mértékben növekedett az oktatási helyiségek és felszereltsége, a kar számítógépes ellátottsága.
Az Egészségügyi Karról átkerült képzések feltételeit jól, zökkenımentesen tudták biztosítani
az új képzési helyszíneken. A DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár orvos- és egészségtudományi
képzésekhez szükséges szakirodalmat biztosítja, külföldi folyóirat állomány kiemelkedı.
A kar hallgatói elsısorban a régióból érkeznek, egy részük támogatott elhelyezést igényel,
ennek egy részét biztosítani tudják kollégiumi elhelyezés keretében.
3.6. Belsı információs rendszer
A karon az információgyőjtés a minıségirányítás keretében a Neptun hallgatói adminisztrációs
rendszer segítségével történik. Az oktatók és hallgatók informálására elsısorban elektronikus
úton kerül sor. Az adatok, információk kezelését a nyilvánosságra és adatvédelemre vonatkozó
törvények mellett szabályozott módon végzik. A kar belsı információinak védelmét erıs
tőzfalrendszer és legtöbbször jelszavas hozzáférés biztosítja. A belsı információk áramlásának
hagyományos, papír alapú változata a DE OEC negyedévente ingyenesen megjelenı
ismeretterjesztı lapja, az Egészségcentrum. Ez elsısorban az egyes karok eredményeit, a
fejlesztéseit és közismeretet bıvítı információkat közöl.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság elsıdleges fóruma az egyetem és a kar honlapja. Az egyetemi honlap
felépítésének aktualizálására, az információk frissítésére egész évben nagy hangsúlyt fektetnek.
A kar friss híreit, információit szinte heti gyakorisággal és igény szerint frissítik. Évente
szerveznek kari Nyílt Napot, melynek keretében tájékoztató elıadásokat, kiállítást tartanak a
jelentkezık és a képzések után érdeklıdık számára, ekkor jelenik meg a kari tájékoztató is.
Ezen kívül a kar részt vesz a DE által szervezett DExpon, az EDUCATIO kiállításon.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
C-SWOT elemzésük reális, tükrözi helyzetük pontos megítélését nemzetközi és országos
viszonylatban, valamint a kezdeményezı fejlesztésekben is. Itt is ki kell emelni, hogy
megoldandó alapkérdés az NK és az Egészségügyi Kar között a földrajzi távolság korlátait
figyelembevevı munkamegosztás, képzési profiljaik gondos kialakítása és illeszkedése.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•
•

•

Javítani kell a karon az oktatás tantermi feltételeit az egyetem által nyújtott források
ütemében. A hallgatói vélemények szerint segítené a gyakorlati képzést, ha több oktató
lenne pl. konkrétan a népegészségügyi ellenır képzésben.
Az Egészségügyi Kart is érintı képzési profilok átgondolt kialakítása hosszú távon
fontos kérdés, továbbiakban célszerő a fejlesztési irányokat is összehangolni.
Célszerőnek tartjuk a hallgatói elhelyezkedések támogatását célzó intézkedések
megtételét (pl. az állásbörzék szervezése, szervezet intézménybemutatások, munkaerıpiac szereplıinek tudatos bevonása, bıvítése).
Javasolt a magyar és külföldi hallgatói visszajelzések alapján a kari jegyzet- és
tankönyvellátási helyzet felülvizsgálata.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A

DE
Természettudományi és
Technológiai Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Karát a MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (5) szervez oktatást17.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 195 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 3609 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* eléri a
80 fıt, összesen 151 fı. (3330 fı 22 féle (21 + 1(tanári 7 szakképzettséggel) szakon)

17

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A debreceni kollégium hírneves természettudományi hagyományaira (Hatvani, Diószegi,
Fazekas) építı, egyidejőleg korunk nagy globális kutatási együttmőködéseihez is színvonalas
tevékenységgel kapcsolódó TTK tíz alapszakán jelenleg 2500, a 12 mesterszakon kb. 700 diák
tanul. Az alapszakokon tanulók harmada a 2007-ben indult, három mérnöki alapképzés
hallgatója. A kar ekkor vette fel jelenlegi, a technikai szakemberképzési profilt is tükrözı
nevét.
A regionális mőszaki-mérnöki szakemberhiányt tükrözı bıvülés ellensúlyozza az alapvetı
természettudományok és a természettudományi tanárképzés népszerőségének csökkenését /
stagnálását. Az oktatói állományban a profil módosulásának megfelelıen növekszik a mérnöki
képzettségőek száma. A képzés gyakorlati jellege erısítésének szándékával újabb kihelyezett
tanszékeket alapítottak. Az oktatási stratégia központi eleme a három területen folyó mőszaki
képzés stabilizálása és a hozzájuk legszorosabban kapcsolódó mesterképzési vertikum
kiépítése.
A kutatóegyetemi elvárásoknak megfelelıen a kb. 200 oktató és 20-25 kutató évente 350-400
tudományos publikációt jelentet meg, amelynek 60%-a idegen nyelvő. Az öt doktori iskolában
az elmúlt öt évben 236-an szereztek tudományos fokozatot. A 2006 és 2011 közötti idıszakban
három MTA tanszéki kutatócsoport mőködéséhez nyertek el támogatást.
A kar szigorú gazdálkodással teremti meg financiális egyensúlyát. Középtávon szeretnék elérni
a TEK-en belüli forrásátcsoportosítás mértékének csökkentését.
2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kar a természettudományi karok hagyományos szervezeti felépítését követi, amelynek
alapegységei az intézetek. A tanárképzés szakmai irányítását a TEK Tanárképzési Kollégiuma
sokoldalú együttmőködésben végzi, amelyben a TTK szakmódszertani szakemberei aktív
szerepet játszanak. A mőszaki mérnöki képzést a Kari Mérnökképzési Bizottság szervezi,
amely az érdekelt társkarokkal kétoldalú karközi megállapodásokban szabályozza az átoktatási
együttmőködést, miután a TEK Mérnökképzési Kollégiumának tevékenysége szünetel.
A dékáni vezetés nagytapasztalatú vezetı oktatókból áll, akiknek feladata a vezetésben várható
generációváltás zökkenımentes megoldása is. A Kari Tanácsban az intézeteket az igazgatók
mellett két-két választott oktató képviseli. A hallgatói képviselet 1/3 arányú, a nem-oktatók is
rendelkeznek választott képviselıkkel.
A tanszéki szerkezet módosulásában figyelemreméltó a mőszaki képzés befolyása, amelyet a
Biomérnöki tanszék és a TEVA-ban mőködı kihelyezett Gyógyszeripari tanszék megalakulása
jelez. A tanszékeket általában MTA doktori címmel rendelkezı egyetemi tanárok vezetik.
Elgondolkoztató a tanszékvezetı docensek nagyobb száma a Biológiai, illetve a
Földtudományi Intézetben. Az elızıben sikeres a fiatalítás, így középtávon várható az MTAdoktori cím megszerzését követıen az egyetemi tanári promóció. Az utóbbiban az egyetem
vezetésének szintjén is érzékelt gondok jelentkeznek, amelyek a nagyhagyományú
földtudományi doktori iskola mőködését is veszélyeztetik. A számos jelentıs tudóssal
büszkélkedı debreceni matematikai iskola új generációja sikerrel veszi át a Matematikai
Intézet irányításának feladatát (legújabban MTA-DE kutatócsoport alapítására nyertek
pályázatot).
A kihelyezett tanszék megnevezés csak olyan egységet illethet meg, amelyen a kiemelkedı
szakmai tapasztalat mellett a tudományos minıség is folyamatosan biztosított. A jelenlegi
egységek többségét tudományos fokozattal is rendelkezı (PhD, habilitáció) szakemberek
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vezetik. Érvényre kell juttatni a tudományos színvonalat ırzı szerzıdéses garanciákat,
kiemelten kezelve az egységek munkatársi és feladat-ellátási stabilitását.
A Dékáni Hivatalt 2008-ban a funkcionális feladatellátás javításának érdekében alapvetıen
átszervezték. A kis létszám nehezíti a hallgatói adminisztrációhoz kapcsolódó szakmai
feladatok naprakész áttekintését, amelyet a hallgatók szóvá is tettek. A 2010 óta közvetlenül
dékáni irányítás alá tartozó nyelvtanári csoport az emelkedı népszerőségő angol/német
szakfordítói képzést gondozza. Multidiszciplináris pályázatszervezési feladatot lát el a
Környezetgazdálkodási és környezetpolitikai részleg.
A kar stratégiai alapdokumentumát folyamatosan karbantartja. Intézetei rendszeres oktatási és
kutatási együttmőködést folytatnak az Általános Orvostudományi Kar, az Informatikai Kar, a
Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, továbbá a Mőszaki Kar
intézeteivel/tanszékeivel.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A kar hét hagyományos természettudományi alapszak mellett három mőszaki mérnöki
alapszakot is mőködtet. A villamosmérnöki alapképzés mellett felsıfokú asszisztensképzés is
folyik. Öt alapszakon az angol nyelvő képzés is akkreditált. A kémia alapszak 2008-ban
európai akkreditációt kapott, amely a végzettek európai elhelyezkedését, továbbtanulási esélyét
fokozza. 12 mesterszakja egyikeként a TTK szakmailag irányítja a tanári mesterszak hatféle
természettudományi közismereti tanári szakképzettséget adó képzését. A mesterképzések
között az angol nyelvő matematikus és vegyész-képzést is akkreditálták. Mérnöki mesterképzés
a biomérnöki szakon folyik. A mérnökképzés konszolidációjának kihívása a vegyészmérnöki és
a villamosmérnöki mesterszak indítási jogának elnyerése, amely várhatóan jelentısen átrendezi
az érintett intézetek személyi állományát és kutatói tevékenységét is. Az új felsıoktatási
törvény által osztatlan képzéssé sorolt tanárképzés elıkészítésére jelentıs erıforrásokat
mozgósítanak.
Az oktatói kar több mint 80%-ának van tudományos fokozata, több mint 20%-uk az MTAdoktora, a földrajzi-földtudományi területen mőködı négy MTA doktor (DSc) oktató közül
hárman 65 év felettiek. A kar aktív oktatói között négy MTA tag van. A régió kémiai
tudományra épülı csúcstechnológiai iparának (TVK, TEVA) elszívó hatása idınként negatívan
befolyásolja a Kémiai Intézet személyi fejlesztési folyamatát. A vezetı oktatói utánpótlás
szempontjából nagyjelentıségő ERC Starting Grant és Lendület pályázatokon való részvétel
elısegítésére egyelıre nincs kari stratégia. A pályázat benyújtása alapvetıen egyéni
kezdeményezés alapján történik, utóbbiban az intézményi befogadás megadására végzett
vizsgálat során szőrést alkalmaznak.
Az infrastruktúra fejlesztésében pozitív lépés a Matematikai Épület felújítása, ahová a felújítás
után a Matematikai Intézet mellé a Földtudományi Intézet 4 tanszéke is átköltözött, továbbá a
Fizikai Intézet ATOMKI-val szomszédos telephelyének összehangolt fejlesztése. Alapvetı,
egyetemi szintő gond a Kémiai Intézet épületének sürgetı felújítása. A kutatóegyetemi
pályázattal beszerzett alapberendezések lassították az országos jelentıségő laboratóriumok
kulcsfontosságú eszközeinek értékvesztését (beszerzésre került atomerı mikroszkóp, fehérjekrisztallográfiai célú NMR, egykristály diffraktométer, elméleti részecskefizikai számításokat
támogató nagyteljesítményő számítógép). Más EU-forrású pályázatokból jelentıs oktatási célú
laborfejlesztéseket valósítottak meg (vegyészmérnöki fél-üzemi laboratórium, villamosmérnöki
elektrotechnikai laboratórium, mikrobiológiai laboratórium, matematikai intézeti
számítógéptermek).
A hallgatói létszám dinamikusan nı a mérnöki szakokon és a csökkenés megállásának jelei
érzékelhetık a hagyományos természettudományi szakokon. A 2009-ben a nappali tagozatra
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felvett 926-ról 2011-ben 1132-re nıtt a létszám (20%-ot meghaladó növekedés). 2009-2011ben a júniusi vizsgákon csak 550-560 hallgató tett záróvizsgát, viszont folyamatosan nı a téli
záróvizsgázók száma. A képzési idın túl végzık aránya (kb. 39%) jóval nagyobb a Debreceni
Egyetem átlagánál (kb. 15%). A nyelvvizsga hiánya miatti várakozás a diplomára 25%-os. Az
ehhez kapcsolódó hallgatói korrekciós stratégia természetére utal a téli idıszakban
záróvizsgázók számának folyamatos növekedése.
A kar gyors ütemben kiterjedı oktatási tevékenysége egyes területeken 16-18 órás heti oktatási
terhelésre vezetett és az egy oktatóra jutó hallgatólétszám 20 fölé nıtt. A kutatási aktivitás
(publikációk, PhD védések) szintje az elmúlt három évben enyhén csökkent. Ezt átmeneti
ingadozásként értékelik, de a tömegoktatási terhelés növekvı tendenciája a
kutatóegyetemi/kutatókari státus fenntartása szempontjából veszélyt jelent.
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotó/mővészeti tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai
és nemzetközi kapcsolatrendszere
A Debreceni Egyetem kutatóegyetemi projektjének megvalósításába a karról 34
kutatócsoportot vontak be. A kar kutatói által kidolgozott találmányok hasznosítására kari
segítséggel 4 spin-off céget alapítottak. A TTK pályázati aktivitása erıteljesen a hazai
pályázati források megszerzésére irányul. A kiírások ingadozását tükrözi a nyertes pályázatok
számának és a bevételnek az alakulása. A bevételek meghatározó részét a Kémiai Intézet
kutatói hozzák, akiknek a régióban aktív vegyipari és gyógyszeripari cégekkel kiemelkedıen
szoros kutatási együttmőködése van. Állandósultan 8-12 közötti a megvalósítási fázisban lévı
európai pályázatok száma.
A vezetı oktatók tudományos elismeréseit a pótlólag kért információszolgáltatás
tanúbizonysága szerint sem tartják nyilván kielégítı rendszerességgel. Ennek a hiányosságnak
az adminisztrációs rendtartáson túl mélyebb jelentısége van, mert a dinamikus személyiségek
menedzselésének megszervezése a kiemelkedı tudományos teljesítményő kutatók
megnyerésének és az intézményhez kötésének kulcsmomentuma.
A gazdálkodásban megnövelték az intézeti felelısség és önállóság mértékét. Növekvı
mértékben fordítanak pályázati forrásokat bérezésre, de a megtakarítás fı forrása az oktatói
létszámcsökkentés. A szakképzési hozzájárulás közvetlen átvételének megszőnése jelentıs
bevételkiesést okoz. Évenkénti egyeztetés alapján a Doktori Tanács is kész a kar mőködésének
támogatására, de csak olyan mértékben, amely még nem veszélyezteti a doktori tanulmányok
színvonalát. A külföldi hallgatók toborzásában koncentrálnak a tandíjfizetést vállaló
hallgatókra (egyelıre a külföldi hallgatók 70%-a Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából
érkezik).
A nyugdíjba vonulók be nem töltött állásainak bérkerete ugyan csökkenti a bérhiányt, de
egyben az oktatói korfa torzulásához, a vezetı oktatói kar elöregedéséhez vezet. További
forráskivonás következménye pedig a TTK aktív tevékenységet folytató meghatározó
kutató/oktatóinak elbocsátása lenne.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kari minıségügyi fejlesztések stratégiai elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok
végrehajtását az intézményi szintő Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi. A Kari Tanács
üléseinek állandó meghívottja a minıségbiztosítási felelıs.
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3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A karon az új képzési programok indítása szabályozott, azok jóváhagyását, valamint rendszeres
átvizsgálását, figyelemmel kisérését, ezek folyamatszerő kezelését a minıségirányítási
folyamatleírások segítik. Az oktatás tervezési folyamata szabályozott, jól strukturált. A
mintatantervek alapján az egyes szakok félévente készítik el a tantárgyfelosztásukat, melyek
tartalmazzák a soron következı szemeszterben meghirdetett valamennyi tantárgyat és
vizsgakurzust. A képzési programokon az oktatói és hallgatói visszajelzések alapján
módosításokat végeznek. A hallgatói képviselet a Dékáni Tanácsban és az Intézeti Tanácsban
is biztosított.
A képzési programok követésére, rendszeres belsı értékelésére hallgatói elégedettségmérést
(OMHV) a vizsgálati idıszakban szemeszterenként végeztek. A korábbi 2007/2008 tanévben
1-2%-os részvételi arányhoz képest 2010/2011-ben 10% körül mozgott a hallgatói válaszadók
aránya a vizsgálatban. A HÖK bevonása a felmérés kivitelezésébe sokat javult, a további
elırelépést elırevetíti.
A DE központi fejlesztésének eredményeképpen 2008-óta folytatnak felméréseket,
vizsgálatokat a végzett hallgatók pályakövetésére. (Diplomás Pályakövetési Rendszert, DPR).
Vannak felméréseik, melyekkel a munkaerı-piaci helyzetet, igényeket, együttmőködési
lehetıségeket kívánják megjeleníteni.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A diplomakiadás, továbbá az egyes tantárgyak értékelési követelményeirıl évente frissített
információt tartalmazó dokumentumot tesznek közzé a kar honlapján. A hallgatók
elırehaladását és teljesítményüket az egyetemen egységesen alkalmazott Neptun hallgatói
adminisztrációs rendszer segítségével tudják követni. A kar célul tőzi ki a több oktató együttes
értékítéletére támaszkodó minısítı vizsgák számának növelését.
Az anomális, illetve méltányossági megfontolást igénylı kérdésekrıl a hallgatók bevonásával
mőködı OHÜB dönt. Aktuálisan legfontosabb feladat az e-index kizárólagos használatára való
áttérés hitelességi feltételeinek biztosítása.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
Az oktatók magas hányadának van tudományos fokozata, folyamatos és állandó színvonalú a
hazai pályázati aktivitás, így azonnali lépésekre nincs szükség. Oktatói/kutatói utánpótlásuk fı
bázisát a karon tudományos fokozatot szerzett és jelentıs külföldi tapasztalatra is szert tett
korábbi hallgatóik alkotják. Egyes szakterületek vezetı oktatóinak utánpótlásában gondok
jelentkeznek. A képzési feladatok átrendezıdéséhez igazodva módosuló összetételő személyi
állomány tudományos kvalifikációját fokozott figyelemmel kell kísérni.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A hallgatók a hagyományos (könyvtári) és a modern információhordozók (elektronikus
jegyzetek) széles választékára támaszkodhatnak felkészülésükben. Az újabban bevezetett
mőszaki képzéshez szükséges alapkönyvtári háttér egyelıre erısen hiányos, amelynek pótlását
az anyagi lehetıségek korlátozzák. A bevezetı idıszakban személyi tanácsadás és felzárkózást
segítı foglalkozások támogatják a különbözı lehetıségő iskolákból érkezı hallgatók eltérı
felkészültségének kiegyenlítését.
A hallgatók tanulmányi ügyeiket három szinten (TEK, Kar, Intézet) intézhetik. A hallgatói
Szolgáltató Központ elsısorban az egyetemi jogviszony igazolását végzi, míg a kari szinten
mőködı Tanulmányi Osztály a tanügyi igazolások és további ügyintézés helyszíne. Kari
szinten, de az intézeti oktatási felelısök közremőködésével valósul meg a szakra történı
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belépés félévében a releváns korábbi teljesítések elfogadtatása (kreditelismertetés). E három
szinten történı ügyintézés számos nehézséget jelent a hallgatók számára, különös tekintettel a
munkaidı által meghatározottan szőkre szabott nyitvatartási és elérési idıpontokra. A Kar
írásban és szóban is folyamatos tájékoztatással segíti a hallgatókat, és egyértelmő
feladatmegosztással igyekszik elkerülni a hallgatók küldözgetését az ügyintézık között.
3.6. Belsı információs rendszer
A hallgatók elırehaladására és teljesítményére vonatkozóan az egyetemen egységesen
alkalmazott Neptun hallgatói adminisztrációs rendszer segítségével viszonylag egyszerően és
gyorsan győjthetıek adatok. Az oktatók és hallgatók informálására többféle módszert
alkalmaznak, elsısorban elektronikus úton kerülnek továbbításra az információk. A nyilvános
és nem nyilvános adatok, információk kezelését a nyilvánosságra és adatvédelemre vonatkozó
törvények mellett az egyetem és a kar külön is szabályozza. A kar belsı információinak
védelmét erıs tőzfalrendszer és legtöbbször jelszavas hozzáférés biztosítja.
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A nyilvánosság elsıdleges fóruma az egyetem és a kar honlapja. Az egyetemi honlap
felépítésének aktualizálása, az információk frissítése egész évben folyamatosan történik. A kar
friss híreit, információit szinte heti gyakorisággal és igény szerint frissítik.
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
A kari analízis sokrétő, a vezetı oktatói kör megújításának egyes területeken fellépı gondját
jobban kellene hangsúlyozni.
A külsı korlátok meghaladásában fontos a kar mérnökszakjain diplomát szerzık és a régió
valós szakemberszükséglete közötti megfelelés fokozása, amely kompenzálhatja a szakképzési
rendszer átalakítása miatt elvesztett forrásokat.
Erısségek: A kar meghatározó részvétele a DETEP és a Tanárképzési Kollégium
tevékenységében megfelel a TTK országos elismertségő hagyományainak. A kar eredményes
együttmőködése az MTA régióbeli kutató-intézetével és a legjelentısebb vegyipari cégekkel
pályázati együttmőködésben is megnyilvánul.
Gyengeségek: A Kémiai épület állapota, valamint a kar szerény vonzóereje a nem-magyar
anyanyelvő külföldi hallgatók körében.
Fejlesztési lehetıségek: A személyi teljesítmény fokozottabb elismerésével a megnövelt hazai
és európai egyéni pályázati lehetıségek tudatosabb kihasználása. A természettudományi
együttmőködések határon átnyúló formáinak erısítésével a Debreceni Egyetem regionális
dominanciájának erısítése az alaptudományokban és határterületeiken.
Fenyegetettség: A mőszaki mérnöki képzések iránti érdeklıdés gyors növekedésével a
természettudományi alapszakok iránti érdeklıdés csökkenése (újabban talán stagnálása)
párosul. A Doktori Iskolák egy részének fenyegetettsége a törzstagok kiöregedésével
folyamatosan nı. A nem-regionális elhelyezkedésben gondolkozó diákok Budapest, illetve
külföldi egyetemek felé gravitálnak.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•
•

Ajánljuk a Kémia-épület felújításának egyetemi prioritásként történı kezelését.
A kar egészét átfogó erıfeszítést kell tenni az akkreditációs küszöbhöz veszélyesen
közel került doktori iskolák személyi állományának megújítására, ami a vezetı oktatói
állomány korösszetételének megújítását is jelenti. Szükségmegoldás lehet a
természettudományi doktori iskolák olyan új tematikus csoportosításon alapuló
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•

•

•

•
•
•

átszervezése, amellyel a számszerő törzstagi elıírások minimumát legalább 50%-kal
meghaladja minden doktori iskola esetében a TTK.
A kar stabilitását és a mérnöki kiválóságot egyaránt fokozó erıfeszítésekkel
törekedjenek a vegyészmérnöki és villamosmérnöki mesterszakok indítási feltételeinek
megteremtésére, az elvárások teljesítésére. Kiemelt figyelmet fordítsanak a mőszaki
képzés könyvtári és más információs hátterének fejlesztésére.
Az ATOMKI-val és a TEVA-val kötött együttmőködés gyakorlatát példának tekintve
alkossanak általános kari szabályozást a kihelyezett egységek tanulmányi rendben
teljesítendı feladataira, az általuk gyakorlat/záródolgozat megírására fogadott hallgatók
vezetésének formai követelményeire és kiemelt figyelmet fordítsanak a kihelyezett
tanszék vezetıjétıl és munkatársaitól elvárt tudományos minısítésre.
A középiskolákban rendszeresen végzett toborzás kapcsán jelentısen növelni kell a
természettudományi tanári szakok hírverését. Megfontolandó a DETEP és a kiemelt
ösztöndíjak rendszerén belül a természettudományi tanári tehetséggondozás önálló
kezelése.
Javasoljuk a hallgatók nemzetközi aktivitásának, ösztöndíjas csereprogramjainak
erısítését és összehangolását a hazai tanulmányok elımeneteli rendjével.
A nyelvórák helyszínének és idıbeosztásának a hallgatói igényekhez igazításával
erısítsék a hallgatók szakmai idegen-nyelvi képzését.
Javasoljuk a hallgatói tanulmányi ügyek intézési rendjének (nyitvatartási idı, az
ügyintézés tagolása) átgondolását, összehangolását a hallgatók tanulmányi rendjével.
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ZENEMŐVÉSZETI KAR AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉSE
I. Akkreditációs minısítés

A
DE
Zenemővészeti Kar

A kar akkreditációja
– az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelése esetén –
2017. december 31-ig hatályos.

Az akkreditációs minısítés indoklása
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról
szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó elıírásai, illetve
a MAB akkreditációs elvárásai alapján a Debreceni Egyetem Zenemővészeti Karát a
MAB karként akkreditálja, mert
o A különbözı képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés,
doktori képzés, felsıfokú szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés) közül
legalább kettıben (3) szervez oktatást18.
o Rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz
igazodó oktatói-kutatói testülettel, továbbá megfelelı infrastruktúrával és
adminisztrációval.
o A kar magába integrálja a különbözı képzési szinteken folyó szakokat és az egyetem
más képzéseinek alapozó, szakmai törzsismeretköreinek a kar jellegéhez illeszkedı
szervezeti egységeit. Ennek alapján az egyetemen biztosított a képzések közös vagy
hasonló szakterületei oktatásának szervezése.
A 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben a karlétesítés minimális feltételei között szereplı
számszerő adatok a kar vonatkozásában a következık:
o A kar állományában lévı, teljes munkaidıben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a
40 fıt, összesen 46 fı.
o Különbözı szintő képzésben összesen felvett hallgatók létszáma* az utóbbi 3 tanév
átlagában eléri a 200 fıt, összesen 239 fı.
o Alap- és mesterszakokra számítva az egy szakra felvett hallgatók átlagos száma* nem
éri el a 80 fıt * , összesen 34 fı.
* A körülményeket figyelembe véve a MAB tudomásul veszi, hogy a vonatkozó feltételek
közül az egy szakra felvett hallgatók átlagos számára vonatkozó feltétel nem teljesül, mert a
kar szakjainak nagy része jellegénél fogva kis létszámú, de nélkülözhetetlen szak.

18

Ld.: a Függelékben felsorolt szakok jegyzékét
*a nem teljes idejő képzésekben felvett hallgatók létszámát 0,5-szeres szorzóval figyelembe véve
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II. A kar mőködésének és szervezetének minıségértékelése
1. A kar általános helyzetképe
A 2006. óta kari jogállású Zenemővészeti Kar unikális szerepet tölt be a Debreceni Egyetem
képzési palettáján. Tanári kara az észak-alföldi régión kívülrıl, sıt külföldrıl is vonz
hallgatókat. 53 fıállású és 37 óraadói szerzıdéső zenei szaktanára 230 hallgatóval foglalkozik.
A kar alapvetı stratégiai célja a debreceni zenei képzés márkanévvé emelése. Rendszeres
országos zenei versenyeik, nyári mesterkurzusaik és hangverseny-sorozataik révén Debrecen
város kulturális életében fontos szerepet játszanak. Kiemelkedı mővészeti eredmény a
mesterkurzusokhoz kapcsolódóan a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar létrejötte, amelynek
nemzetközi bemutatkozásai során (Párizs, Milánó) Vásáry Tamás vállalta a dirigálását.
Az 1966-ban a felsıfokú zenei képzést elindító tanári kar nyugállományba vonulásával jelenleg
átfogó generációváltás zajlik, amelynek során dinamikusan nı a tudományos fokozattal
rendelkezı mővész-oktatók száma. A kar vezetése kiemelten foglalkozik tanári karában a
tudományos fokozattal elismert kvalitások és az elıadómővészi, valamint a gyakorlati
zenepedagógiai kiválóság egyensúlyának biztosításával.
Aktuális szakmai kihívás a Kodályt követı világhírő magyar zenepedagógiai módszer
hagyományainak ırzése az oktatók országok közötti zenetanári mobilitása révén megjelenı
külsı hatásokkal, elsısorban a szintén nagy nemzetközi tekintélynek örvendı orosz iskolával
szemben.
Az elmúlt évtizedekben jelentısen kibıvült országos középfokú zeneiskolai hálózat felkészítı
munkája egyenetlen. Számos hallgató csak a felvételin szembesül alapvetı hiányosságaival. A
kar a régió jelentıs hagyományú iskoláinak tanárait hálózatba tömörítı közvetlen
kapcsolataival igyekszik fenntartani a felvételre kerülık szakmai színvonalát. Ez a
kapcsolatrendszer segíti a karon végzettek elhelyezkedését is.
A hallgatói lemorzsolódás minimális. A szoros tanár-hallgató kapcsolatra épülı karrierkövetés
tapasztalata szerint a végzett hallgatók több mint 90%-a képzettségének megfelelıen
helyezkedik el. Már hallgatói jogviszonyban rendszeresen kérik fel növendékeiket kórusvezetıi
munkára, valamint zeneiskolai tanári helyettesítésre. Mővészdiplomáért tanuló hallgatóik
tanulmányaik befejezése után nagynevő mesterkurzusokon kívánják folytatni karrierépítésüket.
Bár a karra jelentkezık száma nı, a képzés szigorúan egyéni jellege határt szab a hallgatói
létszámnak. Ezért a létszámalapú normatív finanszírozás rendszerében a kar állandósult
költségvetési hiánnyal küzd. A tanrenden kívüli projektekre elnyert elkülönített pályázati
támogatások, illetve a Liszt-terem és egyes egyéb helyiségek bérleti hasznosítása nem elegendı
a kar mőködési költségeinek biztonságot adó kiegészítésére (a valós költségek kb. felét tudják
fedezni). A normatív oktatásfinanszírozás TEK-beli átcsoportosítása során a kar állandósultan
támogatásra szorul.
Bıvülı nemzetközi kapcsolataik (pl. a koreai Chonbuk egyetemmel kötött szerzıdés) révén
külföldi hallgatóik számát jelentısen növelni kívánják, ezzel egyben a kiegyensúlyozott
gazdálkodás felé is elırelépést remélnek.
A hamarosan külsı felújításra kerülı önálló épületben jó gyakorló-elıadói termek mellett
ideálisnak mondható a hallgatók kollégiumi elhelyezése. A zenemővészeti-zenepedagógiai
tehetséggondozást szolgálja a Gulyás György szakkollégium. A hangszeres szakok
hallgatóinak jelentıs része saját hangszerrel dolgozik. A zongora-ütıs-fúvós hangszerállomány
karbantartására/felújítására pályázatokból, idınként pedig a hallgatók családi támogatásának
bevonásával jut forrás. A szponzor-keresı próbálkozások eddig nem vezettek sikerre.
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2. Szervezet és mőködés: helyzetkép és a folyamatok értékelése
2.1. A kar szervezete, vezetési rendszere a küldetésnyilatkozat tükrében
A kisebb intézet mérető karon a közvetlen kommunikációs csatornák biztosítják a hatékony
vezetést. A napi szintő irányítás és a stratégiaalkotás szakmai testülete a Tanszékvezetıi
Kollégium. A hallgatói önkormányzat a Kari Tanács mellett a dékánnal közvetlen egyeztetve
látja el a hallgatók képviseletét.
A minıségbiztosítási dokumentumokat elkészítették, a folyamatokat dokumentáltan,
félévenként frissített terv alapján követik. A hallgatók fejlıdési folyamatában a közvetlen
hallgatói-oktatói kommunikáció a minıségbiztosítás fı eszköze.
Önálló doktori iskola létrehozása középtávon sem reális célkitőzés. A Humán tudományok
(pszichológia, filozófia és neveléstudomány) Doktori Iskola törzstagjaként mőködı három
professzorukra építve, a neveléstudományi terület keretében zenepedagógiai programot
indítottak, amely megfelel tudományos kutatói tevékenységük fı irányzatainak.
A zenei versenyek, mesterkurzusok szervezését a dékán irányításával egy minimális (1 fıs),
részfoglalkozású stáb hatékonyan menedzseli, vonzó terjesztési anyagok és hangfelvételek
dokumentálják az eseményeket.
A jelentıs létszámú óraadó tanári közremőködést a számos kis óraszámú, de speciális
felkészülést igénylı foglalkozást tartalmazó képzési program indokolja. Az alkalmazásról
referenciák és alkalmanként próbatanítás alapján dönt a dékán.
2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerő bizonyítékai
A stratégiai cél az alapszak akkreditált 25 szakirányához jelenleg kapcsolódó 13 mesterszak
(MA) körének további bıvítése, ami többletköltséget nem követel. Elsıdleges feltétele a tanári
állomány szakmai-mővészi színvonalának folyamatos növelése. A párhuzamos
szakakkreditációs vizsgálat ajánlása alapján erıfeszítéseket tettek elismert személyiségek
tanszakvezetıi megnyerésére (pl. kórustanszak, szimfonikus zenekari képzés). Jelenleg 20
fıállású oktatónak van DLA fokozata vagy egyenrangú mővészeti díja. További 12 oktató
DLA tanulmányainak sikeres befejezésével 60% fölé emelkedik a tudományos fokozattal
rendelkezık száma.
A hallgatói érdeklıdés növekedését mutatja, hogy míg 2009-ben nappali tagozaton 216 állami
támogatású és 6 külföldi hallgató tanult, addig 2011-ben az állami finanszírozású hazai létszám
230-ra, a külföldi hallgatóké 13-ra nıtt.
A zenetanári mesterszakon mind a 25 szakirányt, a mővésztanárin 13 szakirány akkreditációja
volt sikeres. Az integrált egyetemi szervezet egyik sikere a pedagógiai tárgyak BTK-s
átoktatásának rendszerbe állítása. Ugyanakkor hiányzik a zenetanári szakpedagógia
sajátosságaihoz illeszkedı ismeretanyag és készségfejlesztés az általános pedagógiai tárgyak és
fıleg a gyakorlatok anyagából. Az alapszak képzési programjában sikert arató új tárgyakat
fejlesztettek (mőismeret, egyházi zenetörténet).
A tanári mestertanulmányok nagyban növelik diplomásaik elhelyezkedési esélyeit, ezért a
tanári képesítést vagy párhuzamosan vagy posztgraduálisan a mővészdiplomások többsége is
megszerzi. Az integrált szervezet pozitív hatását mutató tény, hogy hallgatóik között
rendszeresen megjelennek a Debreceni Egyetem más szakjain (matematika, néderlandisztika,
stb.) tanulmányokat folytató hallgatók is, akik számára személyes támogatást adnak a
tanrendek összehangolásához.
A kar önértékelése nem reagált a legutóbbi párhuzamos akkreditáció során megfogalmazott
javaslatra, amely a tanári szakon ajánlja a fı szakirányhoz természetesen kapcsolódó második
hangszer zeneiskolai oktatására képesítı mellékszakok felvételének fokozatos biztosítását.
Az országos meghirdetéső versenyek legfontosabb feladata a hallgató felkészültségi szintjének
szélesebb összehasonlításban történı megmérése. Az ebben felmutatott eredmények fontossága
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eléri a belsı vizsgákét, bizonyos fokig az ország felsıfokú zenemővészeti intézményei
munkájának összehasonlítására is alkalmas.
Növekszik az ERASMUS keretében megvalósuló diák- és tanárcserék száma (hangsúlyosan
Jyväskylä, Leuven irányában).
2.3. A kar kulcsfontosságú eredményeinek értékelése, különös tekintettel a kutatási,
fejlesztési, alkotó/mővészeti tevékenység és gazdálkodás eredményeire; a kar hazai
és nemzetközi kapcsolatrendszere
A kar önértékelése a mővészeti elismerések impresszív listáját adja meg (bár hiányzik a díjak,
kitüntetések személyhez kötése és elnyerésének datálása). Beszámol 43 oktatójának rendszeres
hangversenyadási aktivitásáról, bár ezeket nem részletezi, miután nyilvántartását nem vezetik.
A hiány hátterét magyarázza, hogy mindezen eredményeknek csak kisebb részét ismeri el
nevesítetten a felsıoktatási minısítési rendszer.
Hiányzik a zenemővészek országos kezdeményezése/állásfoglalása a kiemelkedı mővészeti
teljesítmény (kiemelkedı hazai és nemzetközi hangverseny-meghívások, díjak és kitüntetések),
illetve a kiemelkedı zene-pedagógiai teljesítmény (felkérés mesterkurzus tartására neves
intézményben, tanítványok jó szereplése országos és nemzetközi elıadómővészi versenyeken)
habilitációs, promóciós elismerésének lehetıségérıl, értékelési kereteirıl.
A hallgatói eredmények bemutatása statisztikus jellegő, nem elegendıen egyénített. Fontos
elırelépés, hogy 2011-tıl jelen vannak az OTDK konferenciáin.
Az elsı lépés a felsorolt hiányok megszüntetésének irányába a kiemelkedı mővészeti
események, (nem-közlemény formájú) alkotások és elismerések osztályba sorolt
dokumentálásának megteremtése a DEA nyilvántartási rendszerében.
A kar vezetése mindent megtesz, hogy a kimutatott pénzügyi veszteséget csökkentse, ám mivel
sem országos, sem egyetemi szinten az oktatási sajátosságokat a költségvetési rendszer nem
tudja figyelembe venni, a veszteség évente újratermelıdik. Meglátásunk az, hogy a kar saját
erıbıl történı további megtakarításai már a minıség rovására mennének, ezért a kérdésre a
megoldást egyetemi szinten kell keresni.
3. A minıségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minıség biztosítására
A kar szervezete, szabályzati struktúrája az egyetem rendszerén belül konkrétan megjeleníti
azokat a sajátosságokat, amelyek a képzési eredményességet döntıen befolyásolják és
megkülönböztetik más képzési területekétıl. Minıségirányítási Csoport (MICS) szervezi a kari
minıségügyi fejlesztések stratégiai elıkészítését és az ehhez kapcsolódó feladatok
végrehajtását. Minıségbiztosítási projektek konkretizálják egy adott idıszak feladatait,
általában szemeszterenkénti bontásban. A kari mőködés minıségbiztosításában meghatározó
elv a hozzáértés és a rugalmas reakcióképesség. A sajátos képzési profil miatt fontos elv az
Egyetem testületeivel, igazgatóságaival történı kommunikációs folyamatok hibátlan
mőködtetése. Ez azért kiemelt feladat, mert a tudományos és a mővészeti kommunikáció sok
ponton eltér, ugyanakkor a tiszta és érthetı információáramlás alapkövetelmény.
3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belsı értékelése
A képzési programok indítását igényfelmérés és a feltételrendszer vizsgálata elızi meg. A
rendszeres belsı értékelés minden félév végén megtörténik. A képzési programok kialakítása
tekintetében alapvetıen a kar stratégiai elképzelései mérvadóak, amelyek a munkaerı-piaci
helyzetre adott érzékeny válaszokként foghatók fel. A közelmúlt (2006-2009) legfıbb feladata
volt a mővész-tanári mesterszakok akkreditáltatása, és a zenemővész mesterszakon az
országban egyedi szakirányok (pl. szaxofon) indítása. A folyamat sikeresen zárult, miután
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minden alapszaknak és szakiránynak akkreditálták a tanári mesterképzésbeli folytatását. Az
oktatói munka hallgatói értékelése a karon mőködik, ugyanakkor az elégedettségi mérések
eredménye sok tekintetben nem teljesen megbízható. E mögött a személyes tanár-diák
viszonyok miatti felismerhetıségtıl való félelem áll, s hogy ennek következményeként a
személyes kapcsolatok a tanárral, a vezetéssel megromolhat.
3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere, az oktatás eredményessége
A képzés eredményességét legfıképpen a záróvizsga hangversenyek, a diplomahangversenyek
színvonala jelzi. Beszédesek a vizsgaeredmények is, de azokban az ingadozás olyan mértékő,
hogy csak többféle összevetésbıl vonhatók le a tendenciákat biztosan megragadó
következtetések. A hallgatói munkafegyelem jó, a lemorzsolódás a képzés során minimális. A
hallgatók teljesítményének oktatói értékeléseit jegyzıkönyvekben rögzítik, minden olyan adat,
amely a szakmai elımenetelt érinti, egységes archiválásra kerül minden hallgató esetében. Így
az elektronikus nyilvántartási rendszer mellett személyes dossziék is igazolják az egyes
teljesítményeket. A tanulmányokat záró diplomahangversenyeket DVD-n archiválja minden
tanszék, így azok színvonala, értékelése visszakereshetı, ellenırizhetı az archívumban.
3.4. Az oktatók minıségének biztosítása
Új oktató alkalmazásakor számos referencia (pl. hazai és nemzetközi ismertség, mővészeti
színvonal ismerete, korábbi eredmények stb.) áll rendelkezésre, ezeket beszerzik. Ha
szükséges, próbatanításra is sor kerül. Esetenként gondot okoz, hogy bizonyos akkreditációs
elvárások a szakmailag legalkalmasabbnak látszó oktatójelöltnél éppen nem teljesülnek, pl. a
minısítés vagy a doktori iskolai tanulmányok hiánya hátrányos helyzetbe hozza a mégoly
felkészült tanárokat is. A kar támogat minden olyan törekvést, amely a tudás és az oktatási
képesség gyarapodását jelenti, bár erre az anyagi eszközök igen korlátozottan állnak
rendelkezésre. A karon elıléptetési rendszer mőködik, mely a kívánt szakmai, akkreditációs
biztonságot éppúgy szolgálják, mint a teljesítményt honorálását, s az egyéni ambíciókat. Az
oktatói kör magas állami kitüntetések (6 fı) és szakmai díjak (35 fı) tekintetében jelentıs
szellemi potenciált jelent az egyetemi struktúrán belül.
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
A kar oktatástámogatási stratégiája nem rendszerszemlélető, hanem a zenei tehetségfejlesztés
természetének megfelelıen egyéni jellegő. Ez nem zárja ki olyan lehetıségek biztosítását,
amelyek minden hallgató számára adottak, de érthetıen dominálnak az egyéni fejlesztés elemei
az oktatásban. A kiemelkedıen tehetségesek a Gulyás György Szakkollégium mőködése révén
jutnak plusztámogatáshoz. Örvendetes, hogy a Weiner Leó Kollégiumban kialakított, felszerelt
helyiségek további gyakorlási lehetıségeket teremtenek a kar hallgatóinak. A könyvtári és
informatikai szolgáltatások mellett a hallgatók egészségmegırzését szolgáló kondicionáló
terem megléte is biztosított.
3.6. Belsı információs rendszer
A hallgatókat és az oktatókat a legszükségesebb információkkal elérik, a hallgatók az
interneten, a hirdetıkön, valamint személyes találkozások révén juthatnak ezekhez. A képzési
programok nyilvánosak, minden szabályzat, amely a képzés hallgatói oldalát érinti
rendelkezésükre áll adathordozón. Gondoskodnak arról, hogy a hallgatók megismerjék azokat a
hazai és nemzetközi lehetıségeket, amelyek tanulmányaikat, karrierjüket (pl. külföldi
ösztöndíjak) érintik, stratégiai döntéseiket, hosszabb távú életvezetésüket befolyásolják (pl.
munkaerıpiac).
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3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása, honlap
A kar testületeinek határozatai nyilvánosak, éppúgy, mint azok a személyes döntések, amelyek
a vezetés részérıl történnek. A folyamatos tájékoztatás és tájékozódás részben elektronikus
formában, részben pedig a hirdetıkön megjelenı információk formájában történik. A
legnagyobb nyilvánosságot talán azok a zenei események kapják, amelyek az oktatás részeként
szervezıdnek (felvételi vizsgák, záróvizsga hangversenyek, növendék-hangversenyek).
4. C-SWOT analízis – következtetések, tennivalók
Kiemelt súlypontok a kar kiegyensúlyozott, a gyengeségek fokozatos csökkentésének és az
erısségek kiteljesedésének útját vázoló reális elemzésébıl:
Külsı és belsı korlátok: A kar elérte oktatási kapacitása határait, hallgatói létszámának
bıvítése elıtt erıs belsı korlátként áll ez a tényezı. A végzettek iránti keresletet domináló
régió zeneiskoláinak és zenei együtteseinek helyzetében észlelhetı stagnálási/romlási
tendenciák ugyanilyen korlátozó külsı tényezıt jelentenek.
Erısségek: A debreceni tanárképzés régión túlnyúló hírneve a végzettek elhelyezkedéséhez
biztos mag. Az oktatás jó infrastrukturális, hallgatói megelégedésre szolgáló
munkakörülményei, a kar aktív részvétele a város zenei életében és országhatáron túlnyúló
érdeklıdést kiváltó nyári fesztiválja, zenei versenyei adják tevékenységének fı erısségeit.
Gyengeségek és kiküszöbölésük: Az oktatói, elıadói készségek és az oktatókkal szemben
támasztott általános egyetemi minıségi kritériumok összeegyeztetése lassan, ellentmondásokat
szülve halad. A képzés normatív finanszírozásának alkalmatlansága állandósult gazdasági
problémákkal jár. A kar helyzetét tovább gyengítheti a felsıoktatási forráskivonás és az
Egyetem (a TEK) gazdasági helyzetének ezt tükrözı romlása.
Lehetıség a fejlıdésre: A lehetıségek közül a külföldi hallgatótoborzás, a zenetanárok
szakmai továbbképzésében való fokozottabb részvétel a szorosan vett képzés területén, a
hangversenyterem és a könyvtár infrastruktúrájának korszerősítése a szélesebb társadalmi
kapcsolatok erısítésében fontos. A tudományos fokozatok arányának növelése az oktatási
közösségen belüli elismertséget segíti.

III. Minıségfejlesztési javaslatok, ajánlások a kar számára
•

•

•

•
•

Javasoljuk, hogy a Zenemővészeti Kar „üzleti tervét” alapul véve, az abban hosszabb idı
átlagában állandósultan képzıdı hiányt egyetemi szintő, központi „szolidaritási keretbıl”
egyenlítse ki az Egyetem az évenkénti TEK-átcsoportosítás helyett.
Javasoljuk, hogy a kar készítse el a zenemővészeti alkotói és elıadói tevékenységnek a
publikációs tevékenységbe be nem sorolható eredmény-leírásait. Készítsen javaslatot az
egyes alkotás-típusokban született eredmények elektronikus nyilvántartásban történı
dokumentálására és tegyen javaslatot a DEA rendszerének azok befogadását alkalmassá
tevı bıvítésére.
Javasoljuk, hogy a tanári fıszakok mellé felvehetı második hangszer oktatását megalapozó
mellékszakok bevezetésének lehetıségérıl, oktatásszervezési és zenepedagógiai
körülményeirıl a kar készítsen részletes elemzést. Mérje fel a hallgatók között és a partner
zeneiskolákban az erre vonatkozó igényt. Ennek alapján készítse el részletes válaszát a
párhuzamos akkreditáció során megfogalmazott ajánlásra.
A zenepedagógiai gyakorlati képzésben foglalkozzanak kiemelten a zene oktatásának
sajátos diák-tanár kapcsolatában megvalósuló pedagógiai készségek elsajátításával.
A zene- illetve zenemővész-tanár képzés fontos, megoldandó kérdése a gyakorlóiskolai
háttér létrehozatala, ami stabilizálná a tanári pályára felkészítés szakmai környezetét.

111

DE akkreditációs jelentés - Függelék

Függelék
A Debreceni Egyetemen folyó képzések a 2011/2012-es tanévben
(Az intézmény által megadott adatok alapján)

Állam- és Jogtudományi Kar
képzési terület: jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzések (BA)
igazgatásszervezı (N, L)
mesterképzések (MA)
közigazgatási (N, L)
osztatlan (mester)képzés (MA)
jogász (N, L)
doktori képzés (PhD)
Marton Géza Állam és jogtudományi DI
szakirányú továbbképzések (L)
Európa-jogi szakjogász nem indult
helyi jogszabályszerkesztı szakjogász
HR-tanácsadó
ingatlanforgalmi szakjogász
jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, mőszaki,
természettudományi) szakember
jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztı nem indult
jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember nem indult
jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember
környezetvédelmi szakjogász
közpolitikai elemzı nem indult
kriminalisztikai szakjogász
kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

Általános Orvostudományi Kar
képzési terület: orvos- és egészségtudomány, gazdaságtudományok, természettudomány
tudományterület: orvostudományok
alapképzések (BSc)
orvosi laboratóriumi kutató és képalkotó diagnosztikai analitikus (N, L)
mesterképzések (MSc)
klinikai laboratóriumi kutató (N) még nem indult
táplálkozástudományi (N)
molekuláris biológia (angol nyelven is) (N)
osztatlan (mester)képzés (MSc)
általános orvos (angol nyelven is) (N)
doktori képzés (PhD)
Molekuláris orvostudományok DI
Klinikai orvostudományok DI
Egészségtudományok DI (NK-n)
Gyógyszerészeti tudományok DI (GyTK-n)
Laki Kálmán DI
Molekuláris sejt- és immunbiológia DI
Idegtudományi DI
Petrányi Gyula Klinikai immunológiai és allergológiai DI
szakirányú továbbképzések (L)
angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító
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egészségügyi menedzsment specialista
Bölcsészettudományi Kar
képzési területek: bölcsészettudomány, pedagógusképzés, társadalomtudomány
tudományterület: bölcsészettudományok, társadalomtudományok
alapképzések (BA)
andragógia (GYFK-n is) (N, L)
anglisztika (N, L)
germanisztika (N)
magyar (N)
néprajz (N, L)
ókori nyelvek és kultúrák (N) még nem indult
pedagógia (N, L)
pszichológia (N, L)
romanisztika (N)
szabad bölcsészet (N, L)
szlavisztika (N,)
történelem (N, L)
kommunikáció- és médiatudomány (N, L)
politológia (N, L)
szociológia (N, L)
szociális munka (EK-n is) (N, L)
mesterképzések (MA)
amerikanisztika (N)
andragógia (N)
anglisztika (N, L)
digitális bölcsészet (N)
esztétika (N)
filozófia (N)
finnugrisztika (N)
hungarológia (N, L) még nem indult
klasszika-filológia (N, L) még nem indult
magyar nyelv és irodalom (N)
német nyelv, irodalom és kultúra (N)
néprajz (N, L)
neveléstudományi (N, L)
pszichológia (N, L)
szlavisztika (N)
történelem (N)
kommunikáció- és médiatudomány (N, L)
szociálpolitika (N, L)
szociológia (N)
tanári szakképzettségek (N, L):
angoltanár, franciatanár, hon- és népismerettanár, latintanár, lengyeltanár, magyartanár,
némettanár, orosztanár, pedagógiatanár, történelemtanár
doktori képzés (PhD)
Irodalomtudományok DI
Nyelvtudományok DI
Humán tudományok DI
Történelmi és néprajzi DI
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szakirányú továbbképzések
angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító (N)
Európai uniós szakfordító és üzleti angol kommunikáció (L) nem indult
felnıttképzési szervezı (GYFK-n is) (L)
francia nyelvi referens és fordító (L)
holland nyelvi referens és fordító (L)
jelnyelvi képzés tolmácsoknak jelnyelvi tolmácsolásra (L) nem indult
kulturális animáció (L) nem indult
kulturális és európai uniós szakfordító (L)
lengyel nyelvi referens és fordító (L) nem indult
magyar jelnyelvoktató pedagógus (, L) nem indult
mentálhigiéné (L)
mővelıdésszervezı (GYFK-n is) (N, L) nem indult
német nyelvi referens és fordító (L) nem indult
német nyelvő kommunikációs- és információs technológia (L) nem indult
német-magyar bölcsészettudományi szakfordító (L) nem indult
olasz nyelvi referens és fordító (L)
orosz nyelvi referens és fordító (L) nem indult
üzleti angol kommunikáció (L) nem indult
vezetıi készségek és kompetenciák fejlesztése (L) nem indult
gyakorlatvezetı mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítı (L) nem indult
pedagógus szakvizsga (GYFK-n, TTK-n is) (L)
Közép-európai szakreferens német nyelven (L) nem indult
felsıfokú szakképzések
idegennyelvi kommunikátor (N)
sportkommunikátor (N)

Egészségügyi Kar
képzési területek: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány
alapképzések (BSc, BA)
ápolás és betegellátás – ápoló, mentıtiszt, szülésznı szakirányok (NK-n is) (N, L)
egészségügyi gondozás és prevenció – védını szakirány (NK-n is) (N)
egészségügyi szervezı (N, L)
szociális munka (BTK-n is) (N, L)
mesterképzések (MSc, MA)
ápolás (L)
egészségügyi szociális munka (N, L)
szociális munka és szociális gazdaság (L, több európai egyetemmel együttmőködésben)
szakirányú továbbképzések: (L)
akut betegápoló nem indult
ifjúsági védını
egészségügyi rehabilitációs menedzser nem indult
alkalmazott szociális gerontológia
interdiszciplináris közösségi munka nem indult
közösségi animátor
munkaerı-piaci tanácsadó
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Fogorvostudományi Kar
képzési terület: orvos- és egészségtudomány
tudományterület: orvostudományok
osztatlan (mester)képzés (MSc)
fogorvos (N, magyar és angol nyelvő)
doktori képzés (PhD)
Fogorvostudományi DI
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
képzési területek: agrár, bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok, sporttudomány
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzések (BSc, BA)
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (N, L)
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (N, L)
kereskedelem és marketing (N, L)
pénzügy és számvitel (N, L)
turizmus-vendéglátás (N, L)
sportszervezı (N, L)
mesterképzések (MSc, MA)
gazdasági agrármérnöki (N, L)
vidékfejlesztési agrármérnöki (N, L)
emberi erıforrás tanácsadó (GYFK-n is) (N, L)
logisztikai menedzsment (N, L)
számvitel (N, L)
vállalkozásfejlesztés (N, L)
doktori képzés (PhD)
Ihrig Károly Gazdálkodás- és szervezéstudományok DI
szakirányú továbbképzések (L)
diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens nem indult
humánmenedzsment nem indult
konferencia- és rendezvény-menedzsment szakközgazdász nem indult
konferencia- és rendezvény-menedzsment szaktanácsadó nem indult
légiforgalmi logisztikai menedzsment nem indult
logisztikai és szállítmányozási menedzser nem indult
online marketing nem indult
regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó nem indult
térségi turisztikai menedzsment nem indult
üzleti informatika szakközgazdász nem indult
vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász nem indult
vállalatirányítási rendszermenedzser nem indult
wellness és spa szakközgazdász nem indult
wellness és spa szakmenedzser nem indult
felsıfokú szakképzés
adóigazgatási szakügyintézı még nem indult
banki szakügyintézı még nem indult
értékpapírpiaci szakügyintézı még nem indult
informatikai statisztikus és gazdasági tervezı (N)
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Gyermeknevelési és Felnıttképzési Kar
képzési terület: bölcsészettudomány, pedagógusképzés,
társadalomtudomány
alapképzések (BA)
andragógia (BTK-n is) (N, L)
csecsemı- és kisgyermeknevelı (N, L)
óvodapedagógus (N, L)
szociálpedagógia (N, L)
mesterképzések (MA)
emberi erıforrás tanácsadó (GVK-n is) (L)
szakirányú továbbképzések: (L)
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
élmény-, rendezvény – és közösségszervezı nem indult
felnıttképzési akkreditációs tanácsadó nem indult
felnıttképzési szervezı (BTK-n is) nem indult
mővelıdésszervezı (BTK-n is) nem indult
roma kulturális fejlesztı nem indult
fejlesztı pedagógus
gyógytestnevelés tanítására felkészítı nem indult
integrált óvodai tevékenységek pedagógiája nem indult
kreatív, segítı mővészeti nevelés nem indult
pedagógus szakvizsga (BTK-n, TTK-n is)
zenei kultúrát fejlesztı pedagógus nem indult
e-learning tanácsadó nem indult
nonprofit ismeretek közoktatási és közmővelıdési szakemberek számára nem indult
felsıfokú szakképzés
csecsemı- és gyermeknevelı gondozó (N, L)
ifjúságsegítı (N, L)

Gyógyszerésztudományi Kar
képzési terület: orvos- és egészségtudomány
tudományterület: orvostudományok
osztatlan (mester)képzés (MSc)
gyógyszerész (N, magyar és angol nyelven )
doktori képzés (PhD)
Gyógyszerészeti tudományok DI
szakirányú továbbképzés:
gyógyszerismertetı (L) nem indult

Informatikai Kar
képzési terület: informatika, mőszaki,
pedagógusképzés, társadalomtudomány
tudományterület: mőszaki tudományok
alapképzések (BSc, BA)
gazdaságinformatikus – angol nyelven is (N, L)
mérnök informatikus – angol nyelven is (N, L)
programtervezı informatikus – angol nyelven is (N, L)
informatikus könyvtáros (N, L)
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mesterképzések (MSc, MA)
gazdaságinformatikus (N, L)
programtervezı informatikus – angol nyelven is (N, L)
informatikus könyvtáros (N, L)
tanári szakképzettségek (N, L):
informatikatanár, könyvtárpedagógia-tanár (N, L)
doktori képzés (PhD)
Informatikai tudományok DI
szakirányú továbbképzések
angol-magyar informatikai szakfordító (N)
német-magyar informatikai szakfordító nem indult
digitális filmtechnika nem indult
felsıfokú szakképzés
mőszaki informatikai mérnökasszisztens (L)

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
képzési terület: gazdaságtudományok
tudományterület: társadalomtudományok
alapképzések (BA)
gazdálkodási és menedzsment – angol nyelven is (N, L)
közszolgálati (N)
nemzetközi gazdálkodás (N, L)
mesterképzések (MA)
Master of Business Administration MBA – angol nyelven is – (N, L)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (N, L)
vezetés és szervezés (N, L)
doktori képzés (PhD)
Közgazdaságtudományi DI
szakirányú továbbképzés:
business coach (L) nem indult
felsıfokú szakképzés
pénzügyi szakügyintézı (N)
számviteli szakügyintézı (N)

Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
képzési terület: agrár, gazdaságtudományok, mőszaki
tudományterület: agrártudományok, társadalomtudományok
alapképzések (BSc)
állattenyésztı mérnöki (N)
élelmiszermérnöki (N)
kertészmérnöki (N, L)
környezetgazdálkodási agrármérnöki (N)
mezıgazdasági mérnöki – Nagyváradon is (N, L)
növénytermesztı mérnöki (N)
természetvédelmi mérnöki (N, L)
vadgazda mérnöki (N, L)
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mesterképzések (MA)
agrármérnöki - angol nyelven is (N, L)
állattenyésztı mérnöki - angol nyelven is (N)
élelmiszerbiztonsági és –minıségi mérnöki - angol nyelven is (N, L)
kertészmérnöki (N)
környezetgazdálkodási agrármérnöki (N)
növényorvosi (N)
növénytermesztı mérnöki (L)
természetvédelmi mérnöki (N, L)
doktori képzés (PhD)
Állattenyésztési tudományok DI
Hankóczy Jenı (növénytermesztési, kertészeti és élelmiszertudományok) DI
Kerpely Kálmán (növénytermesztési, kertészeti és regionális tudományok) DI
szakirányú továbbképzések
angol-magyar agrár szakfordító (N)
halgazdálkodási nem indult
halgazdálkodási angol nyelven nem indult
német-magyar agrár szakfordító (N)
nemzetközi agrárágazati nem indult
növényvédelmi szakmérnök (L)
településfejlesztési nem indult
térinformatika és alkalmazott távérzékelés nem indult
terület- és településfejlesztési szakmérnök (L)
vetımag-gazdálkodási szakmérnök nem indult
ingatlan és vagyongazdálkodás (L) nem indult
terület- és vidékfejlesztési nem indult
hulladékgazdálkodási (L) nem indult
környezettechnológiai szakmérnök (L)
felsıfokú szakképzések
gyógynövény- és főszernövénytermesztı és -feldolgozó (N, L)
hulladékgazdálkodási technológus (N)
ménesgazda (N)
növénytermesztı és növényvédı technológus (N)
ökológiai gazdálkodó (N)
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézı (N, L)
energetikai mérnökasszisztens (N, L)
logisztikai mőszaki menedzserasszisztens (N)

Mőszaki Kar
képzési területek: mőszaki
alapképzések (BSc)
építészmérnöki (N, L)
építımérnöki (N, L)
gépészmérnöki (N, L)
környezetmérnöki (N, L)
mechatronikai mérnöki (N)
mőszaki menedzser (N, L)
mőszaki szakoktató
mesterképzések (MA)
környezetmérnöki (N, L)
létesítménymérnöki (N, L)
tervezı építészmérnöki (N)
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szakirányú továbbképzések (L)
integrált menedzsmentrendszerek szakmérnök nem indult
létesítményenergetikai szakmérnök
minıségirányítási szakember
minıségirányítási szakmérnök
mőszaki diagnosztikai szakmérnök nem indult
mőszaki ingatlangazdálkodási szakmérnök nem indult
mőszaki környezeti szakmérnök nem indult
számítógépes mőszaki tervezı szakmérnök nem indult
városenergetikai szakmérnök
Népegészségügyi Kar
képzési területek: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány
tudományterület: orvostudományok
alapképzések (BSc)
ápolás és betegápolás - gyógytornász szakirány angol nyelven is (N)
egészségügyi gondozás és prevenció – népegészségügyi ellenır szakirány - angol nyelven is (N)
mesterképzések (MSc, MA)
egészségpszichológia (N, L)
komplex rehabilitáció - angol nyelven is -(N, L)
népegészségügyi - angol nyelven is -(N, L)
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (N, L)
doktori képzés (PhD)
Egészségtudományok DI
szakirányú továbbképzések (L)
egészségfejlesztés nem indult
egészségügyi minıségbiztosítási és minıségfejlesztési
epidemiológia nem indult
kórházhigiéne és infekciókontroll
környezet-egészségügyi
népegészségügyi
Természettudományi és Technológiai Kar
képzési területek: természettudomány, mőszaki, pedagógusképzés
tudományterület: természettudományok
alapképzések (BSc)
biológia - angol nyelven is (N)
fizika - angol nyelven is (N)
földrajz (N)
földtudományi (N)
kémia - angol nyelven is (N)
környezettan (N)
matematika - angol nyelven is (N)
biomérnöki (N)
vegyészmérnöki - angol nyelven is (N,L)
villamosmérnöki - angol nyelven is (N,L)
mesterképzések (MSc)
alkalmazott matematikus - angol nyelven is (N)
anyagtudomány (N)
biológus (N, L)
biotechnológia (N)
fizikus (N, L)
geográfus (N)
hidrobiológus (N)
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környezettudomány (N)
matematikus - angol nyelven is (N)
vegyész - angol nyelven is (N, L)
biomérnöki (N, L)
tanári szakképzettségek
ábrázoló geometria és mőszaki rajz tanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár,
környezettan-tanár, matematikatanár (N, L)
doktori képzés (PhD)
Juhász Nagy Pál Biológiai és környezettudományi DI
Fizikai tudományok DI
Földtudományok DI
Kémiai tudományok DI
Matematikai és számítástudományok DI
szakirányú továbbképzés
pedagógus szakvizsga (BTK-n, GYFK-n is) (L)
alkalmazott geoinformatikus nem indult
angol-magyar természettudományi szakfordító (N)
geoinformatikai szakasszisztens nem indult
környezetvédelmi és –fejlesztési szaktanácsadó (T)
megújuló energetikai (L)
mőszeres analitika nem indult
német-magyar természettudományi szakfordító nem indult
önkormányzati környezetvédelmi szaktanácsadó nem indult
számítógépes modellezı nem indult
területi tervezés, urbanisztika és területfejlesztés az Európai Unióban nem indult
felsıfokú szakképzés
villamosmérnök asszisztens (N)
Zenemővészeti Kar
képzési terület: mővészet, pedagógusképzés
alapképzések (BA)
alkotómővészet és muzikológia (N)
elıadómővészet (N)
mesterképzések (MA)
karmester (N)
klasszikus énekmővész (N)
klasszikus hangszermővész (N)
kóruskarnagy (N)
tanári szakképzettségek:(BTK-n, IK-n, TTK-n is) zenemővész-tanár (N), zenetanár (N, L)
szakirányú továbbképzések
alkotómővészet és muzikológia alapképzési szak – zeneismeret szakirány nem indult
elıadómővészet - klasszikus furulya
elıadómővészet - klasszikus gitár
elıadómővészet - klasszikus gordon nem indult
elıadómővészet - klasszikus harsona nem indult
elıadómővészet - klasszikus hegedő nem indult
elıadómővészet - klasszikus kürt
elıadómővészet - klasszikus orgona nem indult
elıadómővészet - klasszikus trombita nem indult
elıadómővészet - klasszikus tuba nem indult
elıadómővészet - klasszikus zongora
elıadómővészet alapképzési szak - klasszikus szaxofon nem indult
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A Látogató bizottság tagjai:
Patkós András, elnök

az MTA r. tagja, ELTE TTK

Csapó Benı

DSc, SZTE

Mandl József

az MTA r. tagja, SE

Pokol György

DSc, BME

Pál József

DSc, SZTE

Székely Csaba

DSc, NYME

Temesi József

CSc, BCE

Balogh Zoltán

PhD, SE, minıségügyi szakértı

Kiss Dávid

HÖOK, hallgatói tag

A látogatás MAB referensei: Ruff Éva és Bátovszky Marianna

A látogatás idıpontja: 2012. április 2-3-4.
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