MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG

KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS
A Testület 2019/10/V/1. sz. határozata
A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Kodolányi János Egyetemet akkreditálja, az
egyetem akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén azzal, hogy az
intézmény a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentését 2022. március 31-ig megküldi – 2024. november
15-ig hatályos.

A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentés és indoklása
Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Kodolányi János Egyetem
az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)
sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet.
Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és
értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a
kapcsolat, az oktatás és kutatás menedzsmentje megfelelő, irányai illeszkednek az intézményi
stratégiához.
A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény-gazdálkodás – és az
infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.
A megtett intézkedésekről szóló írásbeli tájékoztatás bekérésének oka, hogy az intézmény által
bevezetésre került és a menedzsment szintén jól működő kooperatív oktatási modell a hallgatók szintjén
nem kellően értelmezett. Tekintettel arra, hogy ez a modell jelentősen eltér a képzési és kimeneti
követelmények (KKK) jogszabályba foglalt struktúrájától, szükséges a KKK kompetencia és ismeretkör
moduljainak teljes mértékű érvényesülését, beazonosítható megjelenését biztosítani a képzési programok
leírásaiban, és azokat nyilvánosan elérhetővé tenni.
Indokolt továbbá az oktatói állomány összetételének javítása nemcsak a tantárgy-felelősségi, hanem az
Nftv. Vhr. kritériumai alapján a főállású és részmunkaidős oktatók számának növelésével, a jogszabályban
meghatározott arányoknak megfelelően.
Az oktatói kar tudományos összetételének erősítésére feltétlenül szükség lenne azon célok elérésének
érdekében, amelyeket az egyetem hosszú távú célként tűzött maga elé (mesterképzések számának
emelése, esetleg önálló doktori iskola alapítása).
Javasolt a klasszikus akadémiai alapkutatások súlyának növelése, a tudományos publikációk mutatóinak
erősítése.
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