MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

Soproni Egyetem
SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK
DOKTORI ISKOLA
akkreditációs eljárás

A MAB Testület 2020/8/VII/2. sz. határozata
A MAB Testülete az akkreditációs vizsgálat eredményeként a Soproni Egyetem Széchenyi István
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskoláját (D239) nem akkreditálja.
A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentés indoklása
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Szervezéstudományok Doktori Iskolája (D239) által készített önértékelés, az átvizsgált nyilvános
egyetemi dokumentumok és az online interjúk alapján megállapítja, hogy a Széchenyi István
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (a továbbiakban: DI) minőségbiztosítási
rendszere az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area) elvei értelmében a DI folyamatainak többségére kiterjed.
A DI minőségbiztosítási és fejlesztési folyamatai részben tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és
értékelési eljárásai esetiek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között
kimutatható a kapcsolat, az oktatás-kutatás menedzsmentje részben megfelelő, iránya részben
illeszkedik a doktori iskola stratégiájához.
A támogató – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai – folyamatok, valamint az infrastruktúra megfelelő
hátteret biztosít az oktatási és kutatási tevékenységhez.
A Bizottság megállapította, hogy Markus Mau, Szalay László és Székely Csaba nem felel meg a
törzstagság kritériumainak, mert az elmúlt öt évben, az MTMT-adatbázisban rögzített publikációk
alapján a folyamatos, magas szintű, a doktori iskola kutatási területéhez kapcsolódó kutatás nem
bizonyítható. A doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) számú
kormányrendelet előírja, hogy egy DI minimum hét olyan törzstaggal működtethető, akik megfelelnek
a törzstagság kritériumainak.
A DI-ban hirdetett Joint Cross-Border PhD-program 2014-ben indult, az együttműködési
megállapodás az új, 2+2 éves doktori képzés 2016. évi bevezetése óta nem frissült. Az Nftv. 16. § (1)
bekezdése kimondja, hogy doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni
(2016.09.01. óta hatályos jogszabály), ezzel szemben a DI képzési terve 180 kredit teljesítését írja elő a
Joint programban részt vevő doktoranduszoknak. Bár példaértékű és a DI nemzetközi törekvéseihez
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kapcsolódóan kiemelt fontosságú a hét felsőoktatási intézmény által működtetett program, a képzés
nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
A fenti tényezők nem orvosolhatók működés (monitorozás) közben, ezek megnyugtató rendezése
előfeltétele a DI szabályos, a minőségbiztosítás tekintetében szilárd alapokon nyugvó működésének.

Budapest, 2020. szeptember 25.
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