Tisztelt Rektor Asszony / Rektor Úr!
Magyarország felsőoktatási intézményeinek és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak
(MAB) közös célja olyan versenyképes felsőoktatás kialakítása, amelyben a minőség maximálisan
érvényesül. Ennek egyik nemzetközileg elfogadott vizsgálati eszköze az az intézményi akkreditáció,
amelyet a MAB 2017-től ESG (European Standards and Guidelines) 2015-ben megfogalmazott, a
tanulási eredménycélok (learning outcomes) tekintetében is hangsúlyos szempontrendszerére alapozva végez.
Az ESG 2015 szemléletéhez és elveihez igazodó új eljárási rend kialakítása során átdolgozásra került
az önértékelési szempontrendszer, a látogató bizottságok kialakításának és felkészítésének rendje,
az akkreditációs határozatok előkészítéshez szükséges dokumentáció kialakításának folyamata és
eljárásrendje. 2017 utolsó negyedévében öt felsőoktatási intézmény akkreditációjára már az új
szempontrendszer alkalmazásával került sor. A tapasztalatok feldolgozását alapján megtörtént az
Önértékelési útmutató javítása Az útmutató jelentősen nem változott, elsősorban az egyes sztenderdekhez tartozó kérdésekben történt további pontosítás. Ezt a MAB Testület 2018. február 23-i
ülésén fogadta el.
Tisztelt Rektor Asszony / Rektor Úr!
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Kormányrendelet módosítása1 értelmében az intézményi akkreditációs eljárás díját 2018. március 1-től azt kezdeményező
felsőoktatási intézmény az eljárást lefolytató minőségbiztosítási szervezetnek (20.§ (2) bekezdés)
fizetni meg. A MAB az intézményi akkreditációs díjszabásáról az új Testület dönt.
Tájékoztatom, hogy a felsőoktatási intézmény az ENQA által akkreditált, illetve az EQAR-ban
regisztrált minőségbiztosítási tagszervezetek által lefolytatott intézmény-akkreditációt is igénybe veheti, ennek eredményét a MAB elismeri. A megfelelő tagsággal rendelkező külföldi akkreditációs
szervezeteknél az akkreditációs eljárás nyelve és díjszabása is eltérő. A MAB, megfelelően a kialakult
nemzetközi gyakorlatnak, a felsőoktatási intézménnyel kötött akkreditációs szerződésben határozza
meg a felek által vállalt feladatokat és teljesítési határidőket (pl. Önértékelési jelentés, testületi határozat határideje) és az eljárási díjat
A MAB a lejáró intézmény-akkreditáció hatályát csak abban az esetben hosszabbítja meg, ha az
intézmény az eljárást az akkreditáció hatályának lejárta előtt legalább 3 hónappal kezdeményezi, s
az Önértékelést az akkreditációs szerződésben rögzített határidőig benyújtja.
Kérem, hogy a MAB Titkársága által összeállított intézmény-akkreditációs menetrendet tekintse át,
és 2018. április 6-ig a titkarsag@mab.hu címre megküldött rektori levélben jelezze, hogy 2018-ban
vagy 2019-ben kezdeményezi-e intézménye a MAB által lefolytatandó intézmény-akkreditációs eljárást. Az akkreditációval kapcsolatos információk követéséhez kérem folyamatosan figyelni a MAB
honlapját, illetve az új típusú akkreditációval kapcsolatos kérdéseit e-mailben a titkarsag@mab.hu
címre megküldeni.
Eredményes felkészülést és sok sikert kívánok Önnek és a vezetésére bízott intézménynek a minőségi felsőoktatást támogató munkához.
Budapest, 2018. február 28.
Üdvözlettel:
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Csépe Valéria
s.k. elnök

407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 14.§ (2)

Eljárási cselekmény
2018-2020 Intézmény-akkreditációs szempontrendszer hatálybalépése
A nem felsőoktatási hatósági eljárásnak minősülő intézmény-akkreditációs eljárás díjai
Intézményi kérések benyújtása a MAB-hoz az intézményakkreditációs eljárás lefolytatására, megjelölve, hogy 2018.
vagy 2019. évben kérik az eljárás lefolytatását.

Határidő
2018. március 1-től
2018. március 1-től
2018. március 1-től április 6-ig

Intézmény-akkreditációs eljárás 2018. évben

Szerződéskötés
Önértékelési jelentés megküldése
Intézményi látogatás
Akkreditációs eljárások lezárása testületi határozattal
(tervezett)

I. eljárási
II. eljárási
szakasz
szakasz
2018. április 6.2018. május 6.2018. május 6.
2018. június 6.
2018. július 31.
2018. augusztus 31.
2018. szeptember 10. 2018. november 5.– 2018. október 31. 2018. december 14.
2018. december

2019. február

Intézmény-akkreditációs eljárás 2019. évben
Intézményi kérések benyújtása a MAB-hoz az intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatására (azon intézményeknek, akik 2018 áprilisában nem kérték)

Szerződéskötés
Önértékelési jelentés megküldése
Intézményi látogatás
Akkreditációs eljárások lezárása testületi határozattal
(tervezett)

2018. november 30-ig
I. eljárási
II. eljárási
szakasz
szakasz
folyamatos,
folyamatos,
legkésőbb
legkésőbb
2019. január 31.
2019. február 28.
2019. április 31.
2019. május 31.
2019. szeptember 9. 2019. november 4. - 2019. október 31. 2019. december 13.
2019. november

2020. február

