Határozat
az Eötvös József Főiskola intézményakkreditációs értékeléséről
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher
Education Area, ESG) alapján értékelte az Eötvös József Főiskolán folyó képzés, tudományos
kutatás feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését,
személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását, s a jelen határozatot hozta.
(A jelentés a határozat melléklete.)
A MAB 2013/9/VII/2. sz. határozata
1. Az Eötvös József Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola részlegesen felel meg azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a
törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola ugyancsak részlegesen felel meg a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG). A részleges megfelelések okai:
 a képzési szerkezet bizonytalanságai, a szakindítási és a folyó képzésekben is gyakori
akkreditációs nehézségek, sikertelenségek,
 egyes képzések alacsony hatékonysági mutatói, diplomát szerzők alacsony száma és aránya,
 finanszírozási bizonytalanság, túlterheltség (PPP), gazdaságossági és fenntarthatósági
gondok,
 a minőségbiztosítási rendszer bizonytalanságai, fejlesztésének megakadása, információbiztonsági gondok.
A MAB az Eötvös József Főiskolát, valamint annak karait:
 Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar (névkorrekció javasolt! Lásd a jelentést.)
 Neveléstudományi Kar
főiskolai karként akkreditálja. Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való
folyamatos megfelelés esetén – 2015. december 31., 2014. február 28-ig benyújtandó intézkedési
terv és 2014 őszén a MAB által végzendő monitor értékelési eljárás közbeiktatásával.
A MAB a monitorvizsgálat eredményének függvényében
a) meghosszabbíthatja az intézmény és karainak akkreditációját 2018. december 31-ig,
b) fenntarthatja az akkreditációt 2015. december 31-ig,
c) megvonhatja a 2015. december 31-ig szóló akkreditációt, amennyiben az eljárás során azt
tapasztalja, hogy az intézmény nem hozta meg azokat a legszükségesebb – rövid és hosszú
távú – intézkedéseket, amelyeket az intézményakkreditációs jelentés rögzített, és amelyek
célja, hogy az oktatói és kutatói munka megfeleljen a magyar felsőoktatásban elvárt minőségnek.
2. Az intézmény vezetése az önértékelésben megfogalmazott feladatok és az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatok megvalósítására dolgozzon ki intézkedési tervet. A határidőket és
felelősöket is feltüntető intézkedési tervet az intézmény 2014. február 28-ig juttassa el a MAB
titkárságára.
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