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TÁJÉKOZTATÁSOK
MNB alapítványok szerepe a doktori képzésekben
(2016. április 26.)
A személyes egyeztetésre a MAB elnöke Jobbágy Ákost, a MAB alelnökét, az Egyetemi
tanári és Doktori Kollégium elnökét, valamint
Szántó Tibor főtitkárt kérte fel. Az egyeztetésre 2016. április 26-án, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen, (Jobbágy
Ákos irodája) került sor. A megbeszélésen a
kezdeményező részéről Dubéczi Zoltán (mint
az MNB oktatási igazgatója) és Ferkelt Balázs
(mint az MNB Oktatási Igazgatóságának főosztályvezetője, s a Budapesti Gazdasági
Egyetem rektorhelyettese) vettek részt. Az
egyeztetésen az alelnök hangsúlyozta, hogy
valamennyi doktori iskolának és az abban folyó doktori képzésnek a jogszabályoknak meg-

felelően kell működni, folynia. Ennek értelmében felsőoktatási képzést csak felsőoktatási
intézmény (FOI) végezhet, doktori képzés pedig kizárólag doktori iskola keretében folytatható. A MAB a FOI-k működését vizsgálja és
értékeli, a doktori iskolák (DI) megfelelő, szabályos működtetése pedig a FOI-k felelőssége.
A MAB képviselői felhívták a figyelmet a doktori adatbázisba való adatfeltöltés részleges
elmaradására, e tekintetben is jogszabályi megfelelésre szólítottak fel. Az MNB képviselői
szerint a szükséges kiegészítések elvégzése a
2016. tavaszi félév végére várható. További
egyeztetést javasoltak, az érintett PTE Földtudományi DI vezetőjének bevonásával.

ENQA Members’ Forum
(Budapest, 2016. április 28-29.)
A MAB 2016. évi kiemelt eseményei között
külön jelentősége volt annak, hogy a 2016. évi
ENQA Members’ Forum Budapesten került
megrendezésre. A rendezvény a tervek szerint
valósult meg, a fórumon színvonalas előadások
hangzottak el. Ezek között külön figyelmet
kapott a minőségbiztosítási ügynökségek munkatársainak kompetencia fejlesztése tárgyában
tartott prezentáció (az előadások az ENQA

honlapján elérhetők). A rendezvényre az előzetes 80 fős keretnél többen, 91-en regisztráltak.
Az esti hajós városnézésen és vacsorán Palkovics László államtitkár úr és a MAB leendő
elnöke, Csépe Valéria is részt vettek. A kétnapos hivatalos program után a Zeneakadémia
meglátogatása és a városnézés színvonalas
program volt, idegenvezetéssel.

Megbeszélés a PTE Földtudományi DI vezetőjével
(2016. május 13.)
A megbeszélésen Dövényi Zoltán DI vezető
mellett Dubéczi Zoltán és Ferkelt Balázs vettek
részt az MNB Oktatási Igazgatósága képviseletében, a MAB részéről Jobbágy Ákos alelnök
mellett Szántó Tibor főtitkár volt jelen. A DI
vezetője elmondta, hogy a társadalomföldrajz
már régóta szerves része a DI képzésének.
Jobbágy Ákos hangsúlyozta, hogy doktori képzés kizárólag felsőoktatási intézményben, doktori iskolában folyhat. Az MTA Földtudományi Osztály honlapján elérhető ügyrendjében
felsorolt tudományszakok között a társadalomföldrajz nem szerepel, noha van az Osztálynak
Társadalom-földrajzi bizottsága. Ám a geopolitika így sem tekinthető föld(rajz)tudományi
tudományszaknak.

Dövényi Zoltán ígéretet tett, hogy mint a fenti
bizottság elnöke, közbenjár az Osztálynál az
információk frissítéséért. Elmondta továbbá,
hogy a geopolitikai programra felvett hallgatókhoz a témavezetők hozzárendelése részben
már megtörtént, részben új személyek is jelentkeznek nála témavezetésre, néha ismeretlenül is. Jobbágy Ákos kéri a MAB Természettudományi bizottságát, hogy tekintse át a társadalomföldrajz helyét, valóban a föld- (természet) tudományhoz, vagy a Társadalomtudományi bizottság hatáskörébe tartozik-e. A PTE
szóban forgó doktori iskolájának MAB monitorvizsgálatára 2016 őszén kerül sor.
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CEENQA közgyűlés
(Krakkó, 2016. május 13-14.)
A szervezet 15 éves, 2001-ben Krakkóban alakult meg. A kiválóan szervezett vendéglátás
mellett négy illusztris előadó tartott előadást a
határokon átnyúló képzések minőségbiztosítása témájában. A közgyűlésen a hétből négy
Board tagot választottak újra, s egy új tag került a vezetőségbe. A változásokat tekintve a

cseh akkreditációs bizottság feloszlik, új bizottság jön létre helyette; a két éve feloszlott,
majd újjáalakult lett bizottságot most vették föl
a tagok közé; az ukránoknál most alakul egy új
alapokra állított testület; több országban (pl.
Koszovó) újra alakultak a bizottságok az országok belső változásai nyomán.

Eszmecsere a gazdaságtudományi képzések intézményi képviselőivel
(2016. május 26.)
Bakacsi Gyula, az LB elnöke írásos összefoglalót készített a találkozóról:
A konferencia résztvevői: Bélyácz Iván, Berács
József, Kovács Árpád, Temesi József részbizottsági elnökök, a MAB részéről Bakacsi
Gyula plénumtag, Szántó Tibor főtitkár és több
szakreferens, valamint 20 intézmény 26 képviselője. Bevezetőként két előadás hangzott el:
- Temesi József a magyar felsőoktatást mutatta
be nemzetközi összehasonlításban, kitérve
annak demográfiai, finanszírozási, szerkezeti
jellemzőire,
különös
tekintettel
a
gazdaságtudományi képzésekre. A DPR-ből
kinyert adatok alapján beiskolázási, végzési,
elhelyezkedési, fizetési kérdésekre is kitért.
- Bakacsi Gyula a párhuzamos akkreditáció
tényeit, döntéseit mutatta be, szintenkénti,
szakonkénti, illetve intézményenkénti bontásban. Bemutatta a különböző határozati
minősítéseket megalapozó kritériumokat is.
[Mindkét előadás elérhető a MAB honlapján, a
Publikációk / Előadások menüpontban.]
A vitában 12 hozzászólás hangzott el. A legfontosabb érintett témák a következők voltak:
- A pillanatfelvétel szerű keresztmetszeti mérés – minden kritikusan feltárt tényező és
értékelés ellenére – összességében a gazdaságtudományi képzésekről pozitív képet ad:
a turbulens környezetben relatíve kevés volt
a nem akkreditált képzés.
- A felsőfokú gazdasági képzésekkel szembeni elvárások és a feltételek állandó változása az intézményektől alkalmazkodást,
flexibilitást követel meg, amely az akkreditációs kritériumok időről időre való felülvizsgálatát kell jelentse. Elvárás, hogy
ebben a MAB az intézmények partnere legyen.
- Nagy a bizonytalanság az intézményekben
az új KKK-kal kapcsolatban:

o Mikor jelenik meg?
o Jelent-e érdemi eltolódást a learning
outcomes alapú (Európában elterjedt)
megközelítés felé?
o Milyen változásokat eredményez az
akkreditáció kritériumaiban, folyamatában?
o Konzisztens lesz-e a képzések Bolognarendszerű struktúrájával?
- A hallgatók döntő többsége (legalább
részmunkaidős) munkavégzés mellett
folytatja tanulmányait, a képzés egyre inkább emlékeztet az esti/levelező képzésre,
o ehhez az intézményeknek alkalmazkodnia kell;
o ez részben magyarázat a diplomaszerzés elhúzódására;
o felveti az egyéves mesterképzés létjogosultságát (amelynek akkreditációs
akadálya ugyan nincs, de a felsőoktatásirányítás erre működési engedélyt
egyelőre nem ad, az össz. 300 kredit
szabály miatt).
A műhelykonferencia konklúziójaként a következők fogalmazódtak meg:
- Hasznos a tapasztalatok megbeszélése és
minőségfejlesztési szempontú továbbgondolása.
- A MAB (mint jogalkalmazó) minőségbiztosítási szerepében nem tehet mást,
mint a jogszabályokban rögzített minőségi
követelmények alapján értékel, minősít és
akkreditál, ugyanakkor az intézményekkel
együtt aktívabb szerepet vállalhatna a
szabályozás, a minőségi kritériumok
fejlesztésében (minőségfejlesztés).
- A monitoring vizsgálatokat követően, azok
tapasztalatainak ismeretében érdemes
lenne egy hasonló műhelykonferenciát
megszervezni (2017 őszén).
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Új KKK rendelet tervezet, MAB vélemény
Jobbágy Ákos alelnök a testület július 8-i ülésén elmondta, hogy általános az a vélemény,
hogy a KKK-k átdolgozására a szűk egy éves
idő kevés volt. Problémát okozott az is, hogy
véleményezésre a MAB is igen rövid határidőre kapta a jogszabály-tervezetet. A MAB észrevételeit elküldtük az EMMI-be és honlapunkon is közzétettük. Ebben szerepel:
„Az egyeztetésre kapott előterjesztést és mellékleteit, az FSZ, alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeit (KKK) a
MAB tudományterületi szakbizottságai – egy,
az elmúlt napon éppen ülésező szakbizottság
kivételével – az anyag jelentőségéhez illően
érdemi véleményezéssel nem tudták kezelni,
elsősorban a kapott rövid, ténylegesen néhány
munkanapos határidő miatt, tekintettel még
az anyag több száz oldalas terjedelmére is.”
A MAB a június 24-én az EMMI-be
megküldött összegzésében észrevételezi, hogy
az egyes KKK-k homogénebb, azonos részletezettségre és absztrakciós szintre rendezése
elengedhetetlen az akkreditációs beadványok
egységes megítélése, illetve általában is a
szakakkreditációs értékelések szempontjából,
így javasolja a kimeneti kompetenciák ennek
megfelelő egységesítését. Ennek hiányában a
MAB, mint az indítandó szakok és működő
képzések akkreditációs véleményezésére az
Nftv-ben megnevezett szakértői testület – az
értékelések egységes szempontú kivitelezésért
átérzett felelősségét szem előtt tartva – nem
tud egyetérteni a rendelet tervezettel!

Határozott véleménye, hogy a megismert
rendelet-tervezet jelen állapotában, a jelzett
korrekciók megtétele nélkül – különös tekintet-tel az orvos- és egészségtudomány képzési
terület alap- és mesterképzési szakjainak KKK
terveit első olvasatra ülésén áttekintő, kompetens MAB szakbizottságnak az általános
anomáliákon túli komoly, kritikus szakmai
észrevételeire -, nem alkalmas a közzétételre.
A plénumülés nyílt ülésrészén az EMMI-t képviselő Rádli Katalin elmondta, hogy a munka
az MRK szervezésében, általa felállított munkabizottságokban folyt, a MAB részleges bevonásával, a megállapított alapelvek mentén. A
kiindulási pont a 2015 májusában megjelent
szakjegyzék volt. A meglévő szakok KKKinak megújítása, a kimeneti kompetenciák új
megfogalmazása, tartalomfrissítés volt a feladat. A bizottságok különböző munkamódszere (és felfogása) eltérő eredményre vezetett, a
rögzített alapszempontok ismerete ellenére.
Több munkacsoport más időben és több szakértői kör bevonásával dolgozott, de minden
FOI be lett vonva az egyeztetésbe. A megkérdezett érintett fórumok megküldték észrevételeiket, a MAB észrevételeit is áttekintették. A
rendelet elfogadás előtt áll.
A következő lépés a képzések nyilvántartásba
vétele. 2017-től már csak az új KKK-k alapján
átdolgozott tantervek mentén lehet a képzéseket megkezdeni.

A MAB stratégiai dokumentumának előkészítése
(2016. július 8.)
Az előző MAB stratégia 2015-ben lejárt, a készülő javaslattervezetet véglegesítése a MAB
kinevezésre kerülő új elnökének vezetésével
fog megtörténni.
Majdnem két hónap áll rendelkezésre a szeptemberi plénumülésig a stratégiatervezet átolvasására, átgondolására, véleményezésére. A
Stratégiai bizottság szeptemberi ülésén szeretné a beérkezett észrevételeket a tervezetbe bedolgozni, s az anyagot a szeptember végi plenáris ülésre előterjeszteni.

Az intézményi helyszíni látogatásoktól nem
lehet eltekinteni, ez ESG elvárás és általános
nemzetközi gyakorlat.
Jobbágy Ákos alelnök a magasan kvalifikált
szakmai testület munkájába az akkreditációs
tapasztalattal rendelkező titkárság komolyabb
bevonását javasolta, világos munkamegosztás
mellett. A MAB testület és szakértők felsőoktatásban szerzett oktatási, vezetői tapasztalata
így kiegészülhet a titkársági referensek minőségbiztosítási eljárási tapasztalataival.
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A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja (OFI kötet)
A Derényi András szerkesztésében megjelent,
az új ESG-nek szentelt tanulmánykötetben
Szántó Tibor főtitkár írása az első fejezet, az
ESG kialakulásáról és megújulásáról. A kötet
IV. részében az ESG teljes szövegének magyar
fordítása szerepel, Szántó Tibor változásokat
bemutató bevezetőjével, a sztenderdek és
irányelvek (2-3. fejezet) fordítását Rozsnyai
Krisztina szakreferens készítette. Az ESG elő-

szavát és első fejezetét Boronkay Zsuzsanna
fordította. A kötet további tanulmányait Kováts
Gergely, Takács Erika, Temesi József, Kerekes
Gábor, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Kovács
István Vilmos és Bodorkós László írták.
A kötet az OFI honlapján, a következő internetes címen érhető el:
http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasihorizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvek
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MŰKÖDÉSI HATÁROZATOK
A szakindítás bírálati szempontjainak módosítása a hitéleti képzésekben (tantárgyfelelősök)
2016/4/IV sz. MAB határozat (2016.05.06.)
1. A foglalkoztatás típusa
A tantárgyfelelősökre vonatkozó akkreditációs
elvárás tekintetében a T:E (teljes munkaidőben,
illetve egyéb módon, pl. részmunkaidőben foglalkoztatott) oktatói arány a hitéleti szakok esetén a legalább 3:1 helyett legalább 3:2 legyen.
2. Tudományos fokozat
Tantárgyfelelős lehet a vonatkozó MAB elvárásokban megfogalmazottakon túl a korábbi

egyetemi doktori (dr. univ., „kisdoktori”) címmel/fokozattal rendelkező, egyházi foglalkoztatási jogviszonyban álló, legalább 10 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező oktató is.
A felkínált szabadon választható tantárgyak
felelősei lehetnek olyan – egyházi foglalkoztatási jogviszonyban nem álló – gyakorlati szakemberek is, akik nem rendelkeznek tudományos
fokozattal, de legalább 10 éves szakmai gyakorlatuk van.

MAB elnöki teendők ellátásának javadalmazása
2016/5/X sz. MAB határozat (2016.06.03.)
Az elnöki teendőket ellátó alelnök számára
(visszamenőleg) 2016. május 1-től az új elnök

kinevezéséig a MAB a testületi tagi tiszteletdíj
helyett az elnöki tiszteletdíjat folyósítja.

Doktori iskola útmutató és bírálati szempontok módosítása
2016/6/V/1 sz. MAB határozat (2016.07.08.)
(módosítja a MAB 2013/6/III/2 sz. határozatát)
Az „Útmutató doktori iskola létesítési beadványához és működő doktori iskola adatainak
frissítéséhez” módosítását a testület elfogadta.
2016/6/V/2. sz. MAB határozat (2016.07.08.)
(módosítja a 2016/2/VI sz. MAB határozatot)

A testület a doktori iskolák akkreditációs bírálati szempontrendszerének módosítását elfogadta. (Hatályba lép: 2016. október 15.)
A DI útmutató és DI bírálati szempontok a
MAB honlapján a Beadványok, az Akkreditáció és az Intézményeknek menüpontokból is
elérhetők.
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SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATOK
Agrártudományi bizottság elnöki megbízása
2016/4/VIII sz. MAB határozat (2016.05.06)
Balázs Ervin, a MAB leköszönő elnöke, a MAB
tagságáról való lemondása után továbbra is
vállalja a MAB Agrártudományi bizottsága

vezetését, ezért Jobbágy Ákos javaslatára a
testület Balázs Ervin elnöki megbízását az Agrártudományi bizottság élén megerősítette.

Stratégiai bizottság megalakítása
2016/5/IX sz. MAB határozat (2016.06.03.)
A MAB új stratégiai dokumentumát előkészítő
bizottság tagjai:
Bakacsi Gyula CSc, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem
Bodorkós László ny. egyetemi főtanácsos, minőségügyi szakértő (NYME)

Jobbágy Ákos DSc, egyetemi tanár, Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kovács L. Gábor MTA r. tag, egyetemi tanár,
Pécsi Tudományegyetem
Topár József egyetemi docens, minőségügyi
szakértő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakkreditációs látogató bizottsága
2016/6/IX/1 sz. MAB határozat (2016.07.08)
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményakkreditációs eljárásában a látogató bizottság
(LB) Jobbágy Ákos, a MAB alelnöke által javasolt, az NKE által nem kifogásolt összetétele a
következő:
Az LB elnöke: Belovics Ervin PhD, PPKE JÁK,
a legfőbb ügyész helyettese.
Az LB tagjai:
Abonyi János DSc, egyetemi tanár, PE (minőségügy)

Erdei Árpád CSc, prof. emer., ELTE
Fábián Adrián PhD, egyetemi docens, PTE ÁJK
Kardosné dr. Kaponyi Erzsébet CSc, egyetemi
docens, BCE
Georg Spöttle biztonsági szakértő
Kaizinger Tamás Töhötöm egyetemi hallgató,
BCE (HÖOK)

Az Agrártudományi bizottság új tagjai
2016/6/IX/2 sz. MAB határozat (2016.07.08)
Az Agrártudományi bizottság megfelelő működéséhez indokolt, hogy összetétele, a bizottsági
tagok intézményi kötődése kiegyensúlyozottabbá váljon. A bizottság új tagjai Balázs Ervin,
az Agrártudományi bizottság elnöke javaslatára: Holb Imre DSc, egyetemi tanár, Debreceni

Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar, Husvéth Ferenc DSc, professor emeritus, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Rédei Károly DSc, tudományos tanácsadó, Erdészeti Tudományos Intézet.

A Társadalomtudományi bizottság új tagja
2016/6/IX/3 sz. MAB határozat (2016.07.08)
Heidrich Balázst 2016. július 1-étől a Budapesti Gazdasági Egyetem rektorává nevezték
ki, így lemondott bizottsági tagságáról. A bizottság új tagja Gazdag Ferenc, a Társada-

lomtudományi bizottság elnöke javaslatára:
Sándorné Kriszt Éva PhD, főiskolai tanár,
Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és
Számviteli Kar.

2016. szeptember
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INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDŐ KÉPZÉSEKRŐL HOZOTT HATÁROZATOK
Károli Gáspár Református Egyetem intézményakkreditációs jelentése
2016/5/V/1 sz. MAB határozat (2016.06.03)
A Károli Gáspár Református Egyetem intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a
MAB megállapította, hogy az egyetem megfelel
azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a
törvény szellemében a MAB állásfoglalása
egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ezen
belül az egyetem megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).
A MAB a Károli Gáspár Református Egyetemet, valamint annak alábbi karait és alábbi
hitéleti szakjait akkreditálja:
Karok:
 Állam- és Jogtudományi Kar
 Bölcsészettudományi Kar
 Hittudományi Kar
 Tanítóképző Főiskolai Kar
Hitéleti szakok:
 (református) teológia osztatlan mesterképzési szak (N – Budapest);
 diakónia alapképzési szak (N, L – Nagykőrös);
 katekéta–lelkipásztori munkatárs (református hittanoktató) alapképzési szak (N, L –
Nagykőrös);
 kántor alapképzési szak (N, L – Nagykőrös, Marosvásárhely);
 tanári mesterképzési szak hittanár–nevelő
tanár (református vallástanár–nevelő tanár) szakképzettség (L – Budapest).
Az egyetem, az Állam- és Jogtudományi Kar,
a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Hittudományi Kar akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés
esetén – 2020. december 31-ig hatályos.
A Tanítóképző Főiskolai Kar akkreditációja –
az akkreditációs feltételeknek való folyamatos

megfelelés esetén – 2020. december 31-ig hatályos, az akkreditációs észrevételekben megfogalmazott feladatok leképezését és ütemezését tartalmazó intézkedési terv 2016. október 15-ig történő benyújtása mellett.
A (református) teológia osztatlan mesterképzési szak, valamint a tanári mesterképzési szak
hittanár–nevelő tanár (református vallástanár–nevelő tanár) szakképzettséget adó képzésének akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén –
2020. december 31-ig hatályos, a megtett intézkedésekről szóló beszámoló és a frissített
oktatói táblázat 2016. október 15-éig történő
benyújtása mellett.
A diakónia, a katekéta–lelkipásztori munkatárs
(református hittanoktató) és a kántor alapképzési szakok akkreditációja – az akkreditációs
feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén –
2020. december 31-ig hatályos, a megjelölt hiányosságokra reagáló intézkedési terv 2016. október 15-ig történő benyújtása mellett, és 2017
szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával.
Az intézmény vezetése a jelentésben szereplő
további – az egyetem egészére és a karokra
vonatkozó – javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről is írásban, a követő (monitor) vizsgálatokra készített önértékelések benyújtásával
egyidejűleg tájékoztassa a MAB-ot.
A MAB jelentés az intézmény akkreditációs
értékeléséről a fenti határozat melléklete. Elérhető a MAB honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik körös jelentések
menüpontban.

Tájékoztatás intézményakkreditációt követő intézkedésekről
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát és hitéleti szakjait (teológia
osztatlan mesterképzési szak, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, kántor
alapképzési szak, tanári mesterképzési szak,
hittanár-nevelő tanár szakképzettség) a MAB
az intézményakkreditáció 3. körében a
2014/3/VI/1 sz. határozatával akkreditálta.

Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatta a MAB-ot.
A megtett intézkedéseket a plénum elfogadta,
de továbbra is javasolja a minőségbiztosítási
feladatok folyamati szintű szabályozását, a
Diplomás Pályakövetési Rendszerbe való bekapcsolódást, az alapdokumentumok honlapon
való közzétételét és a szakokra vonatkozó ja-
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vaslatok figyelembe vételét, a kántor és a
katekéta-lelkipásztori munkatárs szakokon az
intézkedések pontosítását.
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolát
és hitéleti szakját (teológia osztatlan mesterképzési szak) a MAB az intézményakkreditáció 3. körében a 2014/3/VI/2 sz. határozatával
akkreditálta, a főiskola két szakja (katekétalelkipásztori munkatárs alapképzési szak, tanári mesterképzési szak, hittanár-nevelő tanár

2016. szeptember

szakképzettség) esetében 2016 őszén esedékes
monitor vizsgálatot írt elő. Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatta a MAB-ot.
A megtett intézkedéseket a plénum elfogadta.
A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési
szak és a tanári mesterképzési szak, hittanárnevelő tanár szakképzettség esetében a megtett
intézkedéseket a MAB a monitor eljárásban
fogja vizsgálni.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola monitor vizsgálata
2016/5/V/2 sz. MAB határozat (2016.06.03)
A MAB az A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
intézményakkreditációjának, valamint a buddhista tanító alapképzési szak és buddhista tanító mesterképzési szak akkreditációjának 2019.
december 31-ig szóló hatályát – az akkreditá-

ciós feltételeknek való folyamatos megfelelés
esetén – fenntartja.
A jelentés az intézmény monitor értékeléséről
a fenti határozat melléklete. Elérhető a MAB
honlapján a Határozatok / Intézményakkreditáció / Harmadik körös jelentések menüpontban.

2016. szeptember
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DOKTORI ISKOLAI ÉS EGYETEMI TANÁRI HATÁROZATOK
Működő doktori iskolák akkreditációja
Akkreditált doktori iskolák
MAB-kód Intézmény
D52
DE
D230
SZE
D231
SZIE
D232
SZIE
D164
BME
D50
DE
D19
ELTE
D227
PE
D105
SZTE
D145
BME
D130
BCE
D131
BCE
D149
BME
D222
KRE
D90
PTE
D66
SZIE
D148
BME
D48
DE
D213
EKF
D12
ELTE
D13
ELTE
D14
ELTE
D20
ELTE
D180
SZTE
D193
BCE
D142
BME
D144
BME
D146
BME
D212
OE
D215
OE
D84
PE
D70
SZIE
D233
SZIE
D195
SZTE
D42
DE
D43
DE
D197
DE
D198
DE
D111
SZTE
D127
BCE
D128
BCE
D129
BCE
D17
ELTE
D86
PE

Tárgy
Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi DI
Kertészettudományi Doktori Iskola
Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív Tudomány)
Történelmi és néprajzi doktori iskola
Nyelvtudományi Doktori Iskola
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola
Építőművészeti Doktori Iskola
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola
Politikatudományi Doktori Iskola
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
Állam- és jogtudományok Doktori Iskola
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Állatorvos-tudományi Doktori Iskola
Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
Humán Tudományok Doktori Iskola
Neveléstudományi Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Filozófiatudományi Doktori Iskola
Pszichológiai Doktori Iskola
Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola
Gazdaságinformatika Doktori Iskola
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi DI
Csonka Pál Doktori Iskola
Kandó Kálmán Doktori Iskola
Biztonságtudományi Doktori Iskola
Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
Informatikai Tudományok Doktori Iskola
Műszaki Tudományi Doktori Iskola
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
Informatika Doktori Iskola
Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola
Laki Kálmán Doktori Iskola
Idegtudományi Doktori Iskola
Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai DI
Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola
Gazdálkodástani Doktori Iskola
Szociológia Doktori Iskola
Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola
Szociológia Doktori Iskola
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Határozatszám
2016/5/VII/1/2
2016/5/VII/2/2
2016/5/VII/3/2
2016/5/VII/4/2
2016/5/VII/5/2
2016/5/VII/6/2
2016/5/VII/8/2
2016/5/VII/9/2
2016/5/VII/10/2
2016/5/VII/11/2
2016/5/VII/12/2
2016/5/VII/13/2
2016/5/VII/14/2
2016/5/VII/16/2
2016/5/VII/17/2
2016/6/XI/1/2
2016/6/XI/2/2
2016/6/XI/3/2
2016/6/XI/4/2
2016/6/XI/5/2
2016/6/XI/6/2
2016/6/XI/7/2
2016/6/XI/8/2
2016/6/XI/10/2
2016/6/XI/11/2
2016/6/XI/12/2
2016/6/XI/13/2
2016/6/XI/14/2
2016/6/XI/18/2
2016/6/XI/19/2
2016/6/XI/20/2
2016/6/XI/21/2
2016/6/XI/22/2
2016/6/XI/23/2
2016/6/XI/24/2
2016/6/XI/25/2
2016/6/XI/26/2
2016/6/XI/27/2
2016/6/XI/28/2
2016/6/XI/29/2
2016/6/XI/30/2
2016/6/XI/31/2
2016/6/XI/32/2
2016/6/XI/33/2
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MAB-kód Intézmény
D157
SZE
D71
SZIE
D134
BME
D135
BME
D138
BME
D21
ELTE
D25
ELTE
D26
ELTE
D63
SZIE
D65
SZIE
D120
SZTE
D28

LFZE

Tárgy
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Oláh György Doktori Iskola
Kémia Doktori Iskola
Fizika Doktori Iskola
Földtudományi Doktori Iskola
Biológia Tudományi Doktori Iskola
Környezettudományi Doktori Iskola
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola (akkreditáció hosszabbítás)

2016. szeptember
Határozatszám
2016/6/XI/34/2
2016/6/XI/35/2
2016/6/XI/36/2
2016/6/XI/37/2
2016/6/XI/38/2
2016/6/XI/39/2
2016/6/XI/40/2
2016/6/XI/41/2
2016/6/XI/43/2
2016/6/XI/44/2
2016/6/XI/45/2
2016/6/XI/46/2
Hatály: 2016-12-31

Nem akkreditált doktori iskolák
MAB-kód Intézmény Tárgy
D16
ELTE
Neveléstudományi Doktori Iskola
D27
ELTE
Politikatudományi Doktori Iskola
D151
PTE
Filozófiai Doktori Iskola
D39
ME
Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola
D153
NKE
Katonai Műszaki Doktori Iskola (új DI vezető: Kende György)
Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola (új DI vezeD6
NYME
tő: Kolláth Zoltán)

Határozatszám
2016/5/VII/7/2
2016/5/VII/15/2
2016/6/XI/9/2
2016/6/XI/16/2
2016/6/XI/17/2
2016/6/XI/42/2

2016. szeptember
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Egyetemi tanári pályázatok
Támogatott egyetemi tanári pályázatok
MAB kód
E3475
E3491
(Előzmény: E3001)

E3505
E3482
E3485
E3420
E3422
E3508
E3507
E3511
E3510
E3515
E3518

Intézmény Pályázó
ELTE
Csorba László

MAB határozat
2016/4/IX/1/2

OE

Tóth Péter

2016/4/IX/1/3

SZE
ELTE
ELTE
ME
ME
SZIE
BGE
KE
PE
EKF
SZE

Wersényi György
Bajtay Zsuzsanna
Lichtenberger János
Pham Ngoc Ánh
Viskolcz Béla
Csintalan Zsolt
Heidrich Balázs
M. Tóth Éva
Tóth Gergely László
Hoffmann Miklós
Ablonczyné Mihályka Lívia

2016/4/IX/2/2
2016/4/IX/3/1
2016/4/IX/3/2
2016/4/IX/3/3
2016/4/IX/3/4
2016/4/IX/3/5
2016/5/VIII/1
2016/5/VIII/2
2016/5/VIII/3
2016/6/XII/1
2016/6/XII/6

Nem támogatott egyetemi tanári pályázatok
MAB kód
E3499
E3506
E3428
E3509
E3514
E3512
E3513
E3516

Intézmény
KEE
SZE
SZIE
SZE
KF
PE
PE
PPKE

Pályázó
történelemtudományok
gépészeti tudományok
biológiai tudományok
történelemtudományok
növénytermesztési és kertészeti tudományok
gazdálkodás- és szervezéstudományok
regionális tudományok
filozófiai tudományok, szociológiai tudományok

MAB határozat
2016/4/IX/1/1
2016/4/IX/2/1
2016/4/IX/3/6
2016/5/VIII/4
2016/6/XII/2
2016/6/XII/3
2016/6/XII/4
2016/6/XII/5
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2016. szeptember

SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI VÉLEMÉNYEZÉSEK
Támogatott alapszakindítási kérelmek
Kód
Bs1390

Benyújtó
ATF

Kérelem címe
teológia (teológus, lelkipásztori szakirányok)

Határozatszám
2016/5/XI/1
(megjegyzéssel támogatva)

Nem támogatott alapszakindítási kérelmek
Kód
Benyújtó
Kérelem címe
Bs189szakir2 ME
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)

Határozatszám
2016/6/XIII/1

Támogatott mesterszaklétesítési kérelmek
Kód
Mk591

Benyújtó
AVKF

Kérelem címe
kántor

Határozatszám
2016/4/X/1
(megjegyzéssel támogatva)

Támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód
Ms1668
Ms1667
Mi1671

Benyújtó
Kérelem címe
MET
vállalkozásfejlesztés
SZF
vállalkozásfejlesztés

(Előzmény:
Mi1612)

ANNYE

vezetés és szervezés (üzletviteli tanácsadás specializáció)

Ms1669

NKE

kriminalisztika (rendészeti, polgári szakirányok)

(Előzmény:
Ms1666szhk)

SZIE

vadgazda mérnöki (Csíkszereda, Románia)

MoT1673a

DE

testnevelő tanár [általános iskolai] osztatlan

Ms1672szhk

MoT1673b DE

testnevelő tanár [középiskolai] osztatlan

Ms1663

társadalmi nemek tanulmánya

ELTE

Határozatszám
2016/5/XI/2
2016/5/XI/3
2016/6/XIII/2
2016/6/XIII/3
(megjegyzéssel támogatva)

2016/6/XIII/5
(megjegyzéssel támogatva)

2016/6/XIII/6
(megjegyzéssel támogatva)

2016/6/XIII/7
2016/6/XIII/9
Hatályon kívül helyezi a
2016/3/X/3 sz. határozatot

Nem támogatott mesterszakindítási kérelmek
Kód

Benyújtó

Kérelem címe

MoT1659

KRE

holland nyelv és kultúra tanára (osztatlan mesterképzés)

Ms1670

SZE

turizmus-menedzsment

Határozatszám
2016/5/XI/4
(nem támogató MAB
szakvélemény kiegészítése,
megerősítése)

2016/6/XIII/4

Támogatott felsőoktatási szakképzés indítási kérelem
Kód
Fs249
Fs250

Benyújtó

A kérelem címe

PTE

szőlész-borász mérnök

PE

kereskedelem és marketing (kereskedelmi, marketingkommunikáció, kereskedelmi logisztika szakirányok)

Határozatszám
2016/4/X/2
(megjegyzéssel támogatva)

2016/6/XIII/8
(megjegyzéssel támogatva)
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PTE regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak kivezetése
2016/5/VI/2 sz. MAB határozat (2016.06.03.)
Az egyetem nyilatkozott arról, hogy a szakot
kivezetik, aktív hallgató nincs a képzésben.

A MAB a regionális és környezeti gazdaságtan
mesterképzési szakon a Pécsi Tudományegyetemen folyó képzés akkreditációját megvonja.

A MAB Felülvizsgálati Bizottság határozatai
MAB kód

Benyújtó Tárgy

Ms1640

ELTE

MsT1642

ELTE

Bs1385
Bs1387
P19/48
Ms1661
E3405
P18-59

KJF
GDF
BCE
AVKF
DE
MET

Ms1657szakir1 PPKE
Ms1657szakir2 PPKE
P18/16

DUE

újgörög nyelv, irodalom és kultúra
újgörög és nemzetiségi görög nyelv és
kultúra tanára
óvodapedagógus
turizmus-vendéglátás
turizmus menedzsment
neveléstudomány
egyetemi tanári pályázó
vezetés és szervezés mesterszak
egyházzene-művész mesterszak (orgonaművész szakirány)
egyházzene-művész mesterszak (kóruskarnagy szakirány)
gazdálkodási és menedzsment alapszak

Határozat
Döntés Határozatszám
kelte
2016-05-04 NT FVB 15/2016
2016-05-04

NT

FVB 16/2016

2016-05-18
2016-06-08
2016-06-08
2016-06-05
2016-07-06
2016-07-14

NT
NT
NT
T
NT
NT

FVB 17/2016
FVB 18/2016
FVB 19/2016
FVB 20/2016
FVB 21/2016
FVB 22/2016

2016-07-14

NT

FVB 23/2016

2016-07-14

NT

FVB 24/2016

2016-07-28

NT

FVB 25/2016
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