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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 Debreceni Egyetemen működő Molekuláris Sejt- és
Immunbiológia Doktori Iskola (D183) minőségbiztosítási rendszerét. Ennek eredményeként
a MAB Testülete 2020/3/VI/1/3. sz. határozatával 2022 tavaszán lefolytatandó monitorvizsgálat
mellett akkreditálta 2025. április 9-ig.

II. A látogató bizottság javaslata az akkreditációt illetően
A doktori iskola (a továbbiakban: DI) határidőre megküldte a monitoreljáráshoz szükséges
beszámolót, melyet a Látogató Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megvizsgált. A Bizottság
helyszíni látogatás/online interjúk lefolytatását nem tartotta szükségesnek, ugyanakkor
egyes monitorfeltételek teljesítésének pontos megítéléséhez kiegészítő adatszolgáltatást
igényelt.
A Bizottság a DI által benyújtott monitorbeszámoló, és az ahhoz kapcsolódó mellékletek
áttekintése alapján úgy látja, hogy a DI az elmúlt két évben számos előremutató lépést tett a
Bizottság által korábban feltárt hiányosságok orvoslására. A Bizottság néhány esetben tett
észrevételeket a minőségbiztosítási rendszer további javítása céljából, melyek megfontolását,
illetve bevezetését javasolja a DI számára. Ezek közé tartozik a hallgatói véleményezés során
felmerült észrevételekre adott intézkedések rendszerszerűbb kezelése, illetve a DIspecifikus minőségcélok nagyobb hangsúllyal történő megjelenítése. Összességében azonban
a Bizottság pozitívan értékeli a DI konstruktív hozzáállását és a felvetett problémák
kezelésére tett lépéseit, és megállapítja, hogy a módosításokat követően a DI eljárásrendje
valamennyi területen alapvetően megfelelő összhangban van az ESG kritériumrendszerével.
A Bizottság a Molekuláris Sejt- és Immunbiológia Doktori Iskola monitorbeszámolóját elfogadja és
javasolja az akkreditációs hatály fenntartását.

III. A monitorfeltételekkel kapcsolatos intézkedések értékelése
ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika
•

A DI az érintettek bevonásával megalkotja, elfogadja és honlapján közzéteszi

küldetésnyilatkozatát, jövőképének leírását és minőségbiztosítási célkitűzéseit.
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A DI az érintettek bevonásával megfogalmazta küldetésnyilatkozatát, jövőképének leírását és
minőségbiztosítási célkitűzéseit. Ezeket magyar és angol nyelven is közzétette a DI honlapján.
Ezen intézkedés alapján a DI a monitorfeltételnek megfelelt.
•

A DI a Debreceni Egyetem (DE) Minőségbiztosítási Kézikönyvének 2019. október 29 én kelt

IX. mellékletével összhangban kiterjeszti és rendszeresen végez hallgatói elégedettségmérést, az
oktatók és az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV), ezek értékelésének, valamint a
visszajelzések alapján szükséges intézkedések intézményesített rendszerét működteti. A DI
gondoskodik róla, hogy a hallgatói kérdőívek angol nyelven is elérhetőek legyenek.
Az intézményben egységesített eljárásrend keretében „A Debreceni Egyetem Oktatói munka
hallgatói véleményezésének szabályzata” alapján zajlik OMHV-felmérés. Ez tulajdonképpen
egy általános elégedettségi kérdőív, amelynek keretein belül az oktatói munka értékelésére
is lehetőségük nyílik a doktoranduszoknak magyar, illetve a külföldiek esetében angol
nyelven is. Azonban a DI hallgatói körében általános érdektelenséget tapasztalt a DI
menedzsmentje a kérdőívek kitöltésével kapcsolatban, és megállapítják, hogy ez a módszer
nem tud eredményesen működni az alacsony számú hallgatói kitöltés miatt. A DI erre
reagálásként kilátásba helyezte a papír alapú kérdőívezést, amit azonban a Bizottság nem
feltétlenül tart indokoltnak, de korszerűnek sem. Helyette megfontolandó lenne egyéb
alternatív módszer pl. fókuszcsoportos beszélgetések, fórumok keretében kikérni a hallgatói
véleményeket. Továbbá pozitívan értékelhető az idén bevezetett és megvalósított általános
munkatársi elégedettségi felmérés a DI oktatói körében, ami sikeresnek bizonyult a
nagyarányú kitöltöttségre tekintettel.
Mindezen intézkedéseket értékelve megállapítható, hogy a DI elkötelezett az oktatók és az
oktatói

munka

hallgatói

véleményezés

feltételeinek

megteremtésében,

ezért

a

monitorbeszámolóban foglaltak alapján a monitorfeltétel teljesülését megfelelőnek ítéli a
Bizottság.
•

A DI megvalósítja a minőségfejlesztési tervek, célok rendszerezett kezelését, nyomon

követését, a Minőségbiztosítási terv operatív jellegű fejlesztését, amelyben helyet kapnak a konkrét
minőségcélok és indikátorok, valamint azok ellenőrzési és visszacsatolási mechanizmusai is. A DI
összehangolja a Minőségbiztosítási tervét (2019) és Képzési tervét (2019), megszüntetve a tartalmi
átfedéseket és az ellentmondásos szabályokat.
A megújult Minőségbiztosítási terv dokumentumban a minőségcélok és indikátorok
elemzéséből

keletkező

információk

érintettek

számára

történő

visszacsatolására

vonatkozóan egyelőre még nem állnak rendelkezésre teljeskörű szabályok. Továbbá az sem
olvasható ki egyértelműen, hogy kik fogalmazzák meg a célokat és indikátorokat, kik és
milyen rendszerességgel értékelik azokat, és az értékelés alapján milyen további intézkedést
határoznak meg. Ezen tényezők szabályzati szinten történő rögzítése még kívánatos lenne a
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jövőben. Összességében azonban a Bizottság elfogadja a megtett intézkedéseket a
monitorfeltétel teljesülése érdekében, és azokat megfelelőnek értékeli.
•

Az

Általános

Orvostudományi

Kar

(ÁOK)

ISO

9001:2015

szabvány

szerinti

minőségirányítási rendszerének alapjául szolgáló dokumentációs rendszert pontosítja, és a doktori
képzésre vonatkozó hatályt törli (MF 12 Posztgraduális képzés Minőségirányítási folyamatleírás
2017.10.02. 18. kiadás).
Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási
rendszerének alapjául szolgáló dokumentációs rendszerét pontosította, és a doktori képzésre
vonatkozó hatályt törölte. Ezek alapján a monitorfeltételre vonatkozó intézkedést a Bizottság
megfelelőnek ítéli.
•

A DI az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) 2019. november 13 i ülésén

elfogadottak szerint az év végén összegyűjti a kötelező, és esetleges saját indikátorok adatait. Ezek
alapján saját magára vonatkozóan elemzi a minőségcélok teljesülését. A hallgatók bevonásával
dönt arról, hogy szükséges-e a célokban, az indikátorokban vagy az intézkedésekben változtatnia.
Minderről összefoglaló tájékoztatást nyújt minden érintettnek.
A monitorbeszámolóból egyértelműen kiolvasható, hogy milyen minőségcéljai voltak a DInek és milyen indikátorokat kísértek figyelemmel. Arra azonban már nem tért ki az anyag,
hogy részletezze, a hallgatók bevonására milyen módon került sor. Azt is jó lett volna láttatni
a beszámolóban, hogy sor került-e bármilyen döntésre arra vonatkozóan, hogy szükséges-e
a célokban, az indikátorokban vagy az intézkedésekben változtatnia a DI-nek az eredmények
ismeretében. Összességében megállapítható, hogy szépen felsorolásra kerültek a
monitorbeszámolóban a minőségcélok és indikátorok, valamint azok kiértékelésének
eredményei, de az ”utóéletükről” kevés információ áll rendelkezésre.
Összességében a Bizottság megfelelőnek értékeli a megtett intézkedéseket azzal, hogy a jövő
vonatkozásában a fentiekben megjelölt fejlesztésekre figyelemmel lesz a DI. Továbbá azt is
megfontolásra ajánlja a Bizottság a DI számára, hogy az EDHT által megfogalmazott
ajánlásokon túlmenően a DI legyen nyitottabb további, a DI specialitásaira jobban fókuszáló
minőségcélok megfogalmazása iránt is.

ESG 1.2 és 1.9 A képzési programok kialakítása és jóváhagyása, folyamatos figyelemmel
kísérése és rendszeres értékelése
•

Az oktatási kreditek elszámolását tegyék egyértelművé (kap-e kreditet az oktatásért a

hallgató, és mennyit), valamint a látogatás során jelzett gyakorlatot, miszerint a komplex vizsga
főtárgyának teljesítése előfeltétele az oktatási tevékenységnek, foglalják szabályzatba.

5

A DI az oktatási kreditek elszámolását szabályzati szinten egyértelművé tette: az
Orvostudományi Doktori Tanács alá tartozó doktori iskolák hallgatói esetében az oktatási
tevékenység anyagilag díjazott, kredit nem járt érte. Mindemellett a DI rögzítette Képzési
Tervében az oktatási tevékenység előfeltételét (a komplex vizsga főtárgyának teljesítése).
Fentiek alapján a DI a monitorfeltételt teljesítette.

ESG 1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés
odaítélése
•

A DI a magyar hallgatók felvételi eljárásával harmonizáló felvételi eljárásrendet dolgoz ki

és működtet a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatókra vonatkozóan is.
A DI kidolgozta a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra jelentkezőkre érvényes, a magyar
hallgatók felvételi eljárásával harmonizáló felvételi eljárásrendet (ld. Minőségbiztosítási
Terv). Az eljárásrend egyértelmű és részletes.
•

A minőségbiztosítási kézikönyv térjen ki az ipari partnerekkel való együttműködés,

valamint a külföldi részképzés és a mobilitás fejlesztésére.
Az egyetemi Minőségbiztosítási Kézikönyv kiegészítése két területen történt meg.
•

Külföldi részképzés és mobilitás fejlesztése területén: a DE Minőségbiztosítási
Kézikönyvébe beillesztésre került az ESG 1.4-es sztenderd szövege. A legtöbb – az
említett dokumentumban idézett – ESG-ponthoz a DE rendelt megvalósítást alátámasztó
ún. intézkedéseket, az ESG 1.4-es pont azonban nem tartalmaz további részleteket.
Tekintettel arra, hogy a Minőségbiztosítási Kézikönyv módosítása, bővítése szenátusi
hatáskör: egyetemi szinten javasolt a mobilitást fejlesztő lehetőségek feltárása és
rögzítése.

•

Ipari

partnerekkel

való

együttműködés

fejlesztése:

a

DE

Minőségbiztosítási

Kézikönyvében rögzítésre került, hogy a DE minőségbiztosítási rendszerének
középpontjában a „közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése” áll. A DI-től kért
kiegészítő tájékoztatás alapján sem egyetemi, sem DI-szinten nem történik formalizált
igényegyeztetés vagy felmérés a partneri elégedettségről. A Bizottság javasolja ezen
folyamatok kidolgozását és kodifikálását.
Összességében a DI az 1.4 alatt felsorolt monitorfeltételeket teljesítette.
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ESG 1.8 Nyilvános információk
•

A DI elkészíti a honlapja angol nyelvű változatát, valamint elkészíti, közzéteszi és a külföldi

hallgatók körében kommunikálja a doktoranduszokra vonatkozó legfőbb szabályzatok
(minimálisan a képzési terv és a működési szabályzat) angol nyelvű változatát.
A DI elkészítette a honlapja angol nyelvű változatát és nyilvánosan elérhetővé tette az angol
nyelvű Képzési Tervet és Működési Szabályzatot.
Tekintettel arra, hogy a minőségbiztosítási terv/szabályzat egy doktori iskola létesítési
dokumentációjának részét képezi: fontos, hogy a jövőben a DI angol nyelvű honlapján ezt is
elérhetővé tegye a külföldi hallgatók részére (pl. az About us/Quality Assurance menüpont
alatt).
Összességében a DI az 1.8 alatt felsorolt monitorfeltételeket teljesítette.

IV. Látogató Bizottság
A Bizottságot a MAB Testülete nevezte ki 2019. szeptember 13-i ülésén, és a következő
tagokból áll:
Elnök: Hunyady László egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem
Tagok:
Gyulai Rolland egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Miskolciné Mikáczó Andrea egyetemi docens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Hódi Barbara doktoranda, Szegedi Tudományegyetem
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Titkársága részéről kijelölt szakreferens:
Dányi Beatrix
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V. Melléklet
V.1 Értékelőlap
Debreceni Egyetem Molekuláris Sejt- és Immunbiológia Doktori Iskola (D183) - ÉRTÉKELŐ LAP
MONITORELJÁRÁSHOZ
SZTENDERD

Monitorfeltételek a MAB Testület 2020/3/VI/1/3. sz. határozata alapján

A DI az érintettek bevonásával megalkotja, elfogadja és honlapján közzéteszi
küldetésnyilatkozatát, jövőképének leírását és minőségbiztosítási célkitűzéseit.

1.1 Minőségbiztosítási
politika

A DI a Debreceni Egyetem (DE) Minőségbiztosítási Kézikönyvének 2019. október
29-én kelt IX. mellékletével összhangban kiterjeszti és rendszeresen végez
hallgatói elégedettségmérést, az oktatók és az oktatói munka hallgatói
véleményezésének (OMHV), ezek értékelésének, valamint a visszajelzések alapján
szükséges intézkedések intézményesített rendszerét működteti.
A DI gondoskodik róla, hogy a hallgatói kérdőívek angol nyelven is elérhetőek
legyenek.
A DI megvalósítja a minőségfejlesztési tervek, célok rendszerezett kezelését,
nyomon követését, a Minőségbiztosítási terv operatív jellegű fejlesztését,
amelyben helyet kapnak a konkrét minőségcélok és indikátorok, valamint azok
ellenőrzési és visszacsatolási mechanizmusai is.
A DI összehangolja a Minőségbiztosítási tervét (2019) és Képzési tervét (2019),
megszüntetve a tartalmi átfedéseket és az ellentmondásos szabályokat.
Az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) ISO 9001:2015 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszerének alapjául szolgáló dokumentációs rendszert
pontosítja, és a doktori képzésre vonatkozó hatályt törli (MF 12 Posztgraduális
képzés – Minőségirányítási folyamatleírás 2017.10.02. 18. kiadás).

A monitorjelentés alapján a hozott intézkedés, fejlesztés:
NEM
NINCS
RÉSZLEGESEN
MEGFELELT
FELELT EGYÉRTELMŰ
MEGFELELT
MEG
INFORMÁCIÓ
X

X

X

X

1.2, 1.9 A képzési
programok kialakítása
és jóváhagyása,
folyamatos
figyelemmel kísérése
és rendszeres
értékelése
1.4 A hallgatók
felvétele,
előrehaladása,
tanulmányaik
elismerése és a
képesítés odaítélése
1.8 Nyilvános
információk

A DI az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) 2019. november 13-i
ülésén elfogadottak szerint az év végén összegyűjti a – kötelező és esetleges saját –
indikátorok adatait. Ezek alapján saját magára vonatkozóan elemzi a minőségcélok
teljesülését.
A hallgatók bevonásával dönt arról, hogy szükséges-e a célokban, az
indikátorokban vagy az intézkedésekben változtatnia.
Minderről összefoglaló tájékoztatást nyújt minden érintettnek.

X

Az oktatási kreditek elszámolását tegyék egyértelművé (kap-e kreditet az
oktatásért a hallgató, és mennyit), valamint a látogatás során jelzett gyakorlatot,
miszerint a komplex vizsga főtárgyának teljesítése előfeltétele az oktatási
tevékenységnek, foglalják szabályzatba.

X

A DI a magyar hallgatók felvételi eljárásával harmonizáló felvételi eljárásrendet
dolgoz ki és működtet a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatókra
vonatkozóan is.

X

A minőségbiztosítási kézikönyv térjen ki az ipari partnerekkel való
együttműködés, valamint a külföldi részképzés és a mobilitás fejlesztésére.

X

A DI elkészíti a honlapja angol nyelvű változatát, valamint elkészíti, közzéteszi és a
külföldi hallgatók körében kommunikálja a doktoranduszokra vonatkozó legfőbb
szabályzatok (minimálisan a képzési terv és a működési szabályzat) angol nyelvű
változatát.

X
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