Határozat
a Nyugat-magyarországi Egyetem 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 a Nyugat-magyarországi Egyetemen 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/3. sz. határozata
1. A vizsgálat eredményeként a MAB összességében megállapította, hogy az egyetem megfelel
azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a hatályos felsőoktatási törvény szellemében a
MAB állásfoglalása egyetem akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül az egyetem megfelel
a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).
A Nyugat-magyarországi Egyetemet, valamint annak alábbi karait:
 Erdőmérnöki Kar
 Faipari Mérnöki Kar
 Közgazdaságtudományi Kar
 Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
egyetemi karként akkreditálja.
Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén –
2018. december 31.
2. Az alábbi karok akkreditációja 2018. december 31-ig hatályos, 2015. szeptemberben
lefolytatandó követő (monitor) vizsgálat közbeiktatásával.
 Apáczai Csere János Kar
 Benedek Elek Pedagógiai Kar
 Bölcsészettudományi Kar1
 Geoinformatikai Kar
 Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar1
 Természettudományi Kar
a) a MAB a követő (monitor)vizsgálat indokául jelzett hiányosság (egyetemi karral szemben
támasztott jogszabályi számszerű előírás jelenlegi nem teljesülése) megszűnése esetén
egyetemi kari akkreditációt ad, fenntartva az akkreditáció 2018. december 31-ig szóló
hatályát,
b) a fent jelzett feltételnek a törvény adta határig való nem teljesülése esetén egyetemi kari
akkreditációt nem adhat. Megállapíthatja, hogy a főiskolai karral szemben támasztott
jogszabályi elvárások teljesülnek, és ilyenként az akkreditáció hatálya 2018. december 31.
Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről
Budapest, 2013. október 25.

A MAB-nak tudomása van a BTK valamint az MNSK karok 2013. augusztus 1-jével történt összevonásáról, mindazonáltal
az intézményakkreditációs jelentésben az LB helyszíni látogatásának időpontjában fennálló körülményeket vette
figyelembe.
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