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INTÉZMÉNYNÉV

I. A LÉTESÍTENDŐ FOI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE
I.1. A létesítendő felsőoktatási intézmény szakmai előzményei
I.2. A tervezett oktatási tevékenység, képzési szerkezet:
Az intézménylétesítés szakmai előzményei és a tervezett képzési szerkezet összhangja:
a) képzési szintek (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, felsőoktatási szakképzés,
szakirányú továbbképzés)
b) indítani kívánt szakok, azok tervezett képzési formái (teljes idejű, részidős, távoktatás) és
képzési helye(i) (székhely, telephely, székhelyen kívüli képzés)
Értékelés:

I.3. A tervezett minőségbiztosítási rendszer
Értékelés:

I.4. Az intézményi dokumentumok – az alapvető működési dokumentumok (alapító okirat;
SzMSz; képzési program; intézményfejlesztési terv; belső szabályzat) kidolgozottsága
Értékelés:

A fentiek összegzéseként az új FOI létesítésének szakmai indokoltsága, megalapozottsága,
dokumentáltsága:
- lesz-e jellemző oktatási profilja és az állami elismeréshez megkívánt képzési szerkezete az új
felsőoktatási intézménynek,
- biztosított-e a tervezett képzési szinteken a képzések megfelelő illeszkedése,
- a bemutatottak igazolják-e a felsőoktatásban elvárható képzési területi / tudományterületi (szakmai,
tudományos) környezetet, beágyazódást?
- van-e tervük minőségbiztosítási rendszer kiépítésére
- kidolgozottak-e az alapvető működési dokumentumok
Értékelés:
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Li…. INTÉZMÉNYNÉV RÖVIDÍTÉS
II. A LÉTESÍTENDŐ FOI FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI
II.1. Az új FOI szervezeti felépítése, organogramja
Felsőoktatási intézményre jellemző felépítés, szervezettség stb.
Értékelés:

II.2. A személyi feltételek
Az intézmény feladatai ellátásához szükséges állandó oktatói, kutatói kar1 megléte stb.
Értékelés:

II.3. A tárgyi feltételek, infrastruktúra
A képzéshez és a tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételek
Értékelés:

II.4. Az új intézmény képzési kapacitása
Értékelés:

A fentiek összegzéseként az új felsőoktatási intézmény várható működésének értékelése:
- szervezettség szintje, személyi és tárgyi feltételek megléte,
- a folytatandó képzések szakmai sajátosságait is figyelembe vevő szakmai-szellemi háttér megléte….
Értékelés:

****************************
Az értékelések összegzéseként a bíráló javaslata:
Az új felsőoktatási intézmény létesítése
támogatható – nem támogatható

Az akkreditációs elvárásokat, benne a jogszabályi számszerű előírásokat lásd. a (bírálói felkéréskor csatoltan küldött)
„A MAB akkreditációs elvárásai, szakmai bírálati szempontjai (SZBSZ) felsőoktatási intézmény (FOI) létesítésének véleményezésében” segédanyagban.
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