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I. Előzmények
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (továbbiakban: MAB) a felsőoktatási
minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher
Education Area, ESG) alapján értékelte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen működő Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola (D141)
minőségbiztosítási rendszerét. Ennek eredményeként a MAB Testülete 2020/10/VII/2. sz.
határozatával 2022 őszén lefolytatandó monitorvizsgálat mellett akkreditálta 2025. november
27-ig.
A doktori iskola határidő előtt megküldte a monitoreljáráshoz szükséges beszámolót, melyet
a Látogató Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megvizsgált. A Bizottság a benyújtott
dokumentum alapján helyszíni látogatás/online interjúk lefolytatását nem tartotta
szükségesnek.

II. A látogató bizottság javaslata az akkreditációt illetően
A Bizottság a DI által benyújtott monitorbeszámoló, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
áttekintése alapján a következőket állapítja meg:
A DI-nek 2022. novemberig volt határideje a monitorbeszámoló elkészítésére. Egyrészt
dicsérendő az igyekezet, hogy hamarabb nyújtották be, másrészt ez jelentősen befolyásolta a
monitorbeszámoló tartalmát, mert így a DI-nek nem nyílt lehetősége a dokumentumban is
említett felmérések elvégzésére, ami a kidolgozott minőségbiztosítási szempontok gyakorlati
megvalósítását jelentette volna.
Összességében elmondható, hogy a Bizottság és a DI közös erőfeszítése sikeres volt és a
változások remélhetőleg tovább erősítik az eddig is kimagaslóan teljesítő DI tevékenységét.
A

Bizottság

a

Pattantyús-Ábrahám

Géza

Gépészeti

Tudományok

Doktori

Iskola

monitorbeszámolóját elfogadja és javasolja az akkreditációs hatály fenntartását.

III. A monitorfeltételekkel kapcsolatos intézkedések értékelése
ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika
A részben tartalmi átfedést mutató Minőségbiztosítási Szabályzat és Eljárásrend, illetve
Minőségbiztosítási terv korszerűsítése és egyértelműsítése megtörtént. A minőségbiztosítás
kereteit tartalmazó, 2021. október 18-ai keltezésű Minőségbiztosítási terv az ESG szerkezetét
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követve épül fel. A DI fő folyamatai és az ESG-irányelvek egyszerre jelennek meg a
dokumentumban.
A DI az új Minőségbiztosítási tervében egyértelműen megfogalmazta a számára fontos
minőségcélokat, és az azok mérésére alkalmas mutatókat. Több mutatószám új elemként
jelenik meg a DI minőségbiztosítási rendszerében. Kiemelendő, hogy a félreértések
elkerülése és az alkalmazhatóság érdekében a DI definiálta ezen mutatószámok tartalmát. A
mutatószámok mérésének gyakorisága szabályozott, az adatgyűjtés felelőse beazonosítható.
A dokumentumban foglaltak alapján a méréseket a DI nem öncélúnak szánja. Az egyes
mérések, adatgyűjtések végén rendre megjelenik a visszacsatolás, amelynek elsőszámú
címzettje a Doktori Iskola Tanácsa. Ezzel a megoldással érvényesül a minőségbiztosítás
vezetést támogató szerepe.
A

folyamatos

felülvizsgálat,

fejlesztés

lehetőség/kényszere

felülvizsgálati

ciklusok

formájában jelenik meg az újragondolt minőségbiztosításban:
„A DI kétévente
•

felülvizsgálja a képzés tárgyait,

•

felülvizsgálja a kapcsolódó szabályzatokat (Minőségbiztosítási terv, Működési szabályzat,
Képzési terv),

•

az oktatók és hallgatók körében végzett kérdőíves felmérést végez a képzés erősségeinek és
gyengeségeinek felfedésére, valamint

•

az ESG irányelvekkel összhangban frissíti a végzettek elhelyezkedésére vonatkozó
információkat a DI honlapján.”

A mérések és felülvizsgálatok megvalósítása – a 2021. októberi hatálybalépés miatt – egyelőre
nem alátámasztható. Ezek alkalmazásának kontrollja a következő akkreditációs eljárás során
jelentkezik feladatként.
ESG 1.5 Oktatók
Az átdolgozott szabályzatban kidolgozásra került a módszer, hogy a DI vezetése ismerje a DI
oktatóinak, témavezetőinek a teljesítményét, s erről az érintetteknek visszacsatolást
nyújtson.
ESG 1.7 Információkezelés
Az átdolgozott szabályzatban megoldásra került az, hogy a DI vezetése ismerje a hallgatók
képzéssel kapcsolatos elégedettségét; ez nemcsak a kurzusokra, hanem a képzés egészére
vonatkozzon.
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ESG 1.8 Nyilvános információk
Elkészültek a szabályozó dokumentumok angol nyelvű verziói és nyilvános elérhetőségük
biztosított. Az önköltség összegét a honlapon a felvételi információk alatt feltüntették.

IV. Látogató Bizottság
A Bizottságot a MAB Testülete nevezte ki 2020. február 21-i ülésén, és a következő tagokból
áll:
Elnök: Jármai Károly egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
Tagok:
Juhász László doktorandusz, Óbudai Egyetem
Kiss Péter egyetemi tanár, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Musinszki Zoltán egyetemi docens, Miskolci Egyetem
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Titkársága részéről kijelölt szakreferens:
Dányi Beatrix
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V. Melléklet
V.1 Értékelőlap
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok
Doktori Iskola (D141)
SZTENDERD

Monitorfeltételek a MAB Testület 2020/10/VII/2. sz. határozata alapján:

A Minőségbiztosítási Szabályzat és Eljárásrendben megadott öt kiemelt minőségcél
további pontosítása szükséges: a jelenlegi érték és az elérni kívánt érték megadása, az
alapul vett adatok, a mérés gyakoriságának, illetve a feladatfelelősnek a
feltüntetésével. Az eredményesség akkor mérhető pontosan, ha azt megelőzi a
konkrét minőségcélok meghatározása, a minőségcélok lebontása, a minőségcélok
1.1
mérésére alkalmas számszerűsíthető indikátorok és azok célértékeinek
Minőségbiztosítási meghatározása, az indikátorok rendszeres számszerűsítése és értékelése.
politika
A Minőségbiztosítási Szabályzat és Eljárásrend tartalmi felülvizsgálata, a
visszacsatolás elvének kiterjesztése a doktori iskola valamennyi működési
folyamatára és belső érintettjére vonatkozóan.
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A monitorjelentés alapján a hozott intézkedés, fejlesztés:
MEGFELELT

X

X

RÉSZLEGESEN
MEGFELELT

NEM
FELEL
MEG

NINCS
EGYÉRTELMŰ
INFORMÁCIÓ

A Minőségbiztosítási Terv tartalmi megújítása, a jövőorientáció és a
minőségbiztosítás vezetést támogató szerepének fókuszba helyezésével.

A DI vezetésének ismernie kell a DI oktatóinak, témavezetőinek a teljesítményét, s
erről az érintetteknek visszacsatolást is kell nyújtania.
A DI vezetésének ismernie kell a hallgatók képzéssel kapcsolatos elégedettségét; ez
1.7
Információkezelés nem csak a kurzusokra, hanem a képzés egészére vonatkozik.
1.5 Oktatók

1.8 Nyilvános
információk

X

X
X

Mivel a DI angol nyelven is folytat képzést, a szabályozó dokumentumok angol nyelvű
verziójának nyilvánosan elérhetőnek kell lennie.

X

Az önköltség összegét a honlapon a felvételi információk alatt fel kell tüntetni.

X
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