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Határozat  
a Közép-európai Egyetem intézményakkreditációs értékeléséről 

 
  
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 
sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG 2015) 
alapján értékelte a Közép-európai Egyetemen folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit. 
Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és 
infrastrukturális ellátottságát, valamint a minőségbiztosítását. A MAB az intézményi 
észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést az alábbi határozattal 
fogadta el. (A jelentés a határozat melléklete.) 

A MAB 2018/2/VI/3. sz. határozata 

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Közép-európai Egyetemet 
akkreditálja, az akkreditáció – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén 
– 2022. december 31. 

Indoklás: 

A benyújtott önértékelési jelentés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy  

- A KEE 2 doktori és 8 mesterképzési programot kínál, melyek MAB által 
akkreditáltak. A KEE ezen kívül az Oktatási Hivatal által akkreditált felsőoktatási 
szakképzéseket folytat. A jól működő minőségirányítási rendszerben a felelősségek 
megfelelően kerültek meghatározásra és az egyetem menedzsmentje, személyzete, 
oktatói és hallgatói rendkívüli módon elkötelezettek az egyetem további fejlődése 
érdekében. 

- A KEE megfelelően reagált és a kellő intézkedéseket meghozta az előző 
intézményakkreditációs eljárás során tett MAB észrevételekre. 

- A KEE-n nagyon erős a tudományos kutatási tevékenység, beleértve számos Európai 
Uniós és nemzetközi projektet, forráslehetőséget. Intézményi ösztöndíjak és a 
mesterképzések, de különösen is a doktori képzések tehetséggondozó programjai a 
fiatal kutatók számára kiváló lehetőségeket biztosítanak. A KEE-nek erős kutatói 
kapcsolatai vannak számos magyar és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel. 

- A KEE lenyűgöző előrelépéseket tett nemzeti és nemzetközi partnerségek kialakítása 
terén úgy a tudományos kutatások mind pedig a képzések vonatkozásában. 

- A KEE- kidolgozás alatt van egy új stratégai terv, amely igazodik az egyetem 
erősségeihez és rendkívül sokat ígérő nemzetközi összehasonlításban is. 

- A KEE rendkívül támogató volt az akkreditációs folyamat során, a kért adatokat és 
dokumentumokat azonnal rendelkezésre bocsátották, az infrastruktúra kiváló. 

 

 

Melléklet: MAB jelentés az intézmény akkreditációs értékeléséről 

 


