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A MAB Testület 2020/04/VI/1. számú határozata 

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Miskolci Egyetemet 
akkreditálja, az egyetem akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén azzal, hogy az intézmény a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentését 
2022. szeptember 15-ig megküldi – 2025. április 24-ig hatályos. 

 

A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentéshez tartozó akkreditációs 
javaslat és indoklása 

Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a 
Dunaújvárosi 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 fejlesztendők. A vezetési folyamatok illeszkednek az intézmény 
döntően regionális szerepéhez és stratégiai céljaihoz. A vezetési folyamatok (minden szinten) 
és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás és kutatás 
menedzsmentje megfelelő.  

A támogató folyamatok zöme –pénzügyi, gazdálkodási, létesítménygazdálkodás – és az 
infrastruktúra kiváló hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. A támogató 
folyamatok közül viszont az informatikai rendszer az elvárható szinttől alacsonyabb szinten 
teljesít.  

Az intézményben a minőségbiztosítás rendszerezett tevékenység, de támogató szerepe 
fejlesztendő. A belső minőségbiztosítási rendszer – a jelen jelentésben megfogalmazott 
javaslatok érdemi végrehajtása mellett - az akkreditáció hatálya alatt képes az egyetem 
oktatási és kutatási tevékenységének minőségét nyomon követni, értékelni, és ezzel azok 
minőségéhez hozzájárulni.    
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 Az írásbeli tájékoztatás kérésének indokai  

A Miskolci Egyetem az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet, 
ezért a látogató bizottság nem tartotta indokoltnak a jelentésben megfogalmazott 
hiányosságok és fejlesztések mellett a személyes látogatással egybekötött monitor eljárás 
lefolytatását, mivel az intézmény a következő akkreditációs ciklus alatt is követő eljárás 
nélkül képes minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésére.   

A jelen jelentésben megfogalmazott hiányosságok, észrevételek az intézményben kiterjedten 
jelenlévő minőségkultúra mellett olyan fejlesztési javaslatok, amelyek végrehajtásával, 
beépítésével az intézmény minőségbiztosítási tevékenységének összetettsége, színvonala 
jelentős mértékben emelkedhet.   

A látogató bizottság éppen ezért magukról az intézkedéseknek az eredményéről kér a jelen 
jelentés alapján beszámolót az akkreditációs időszak félidejében.  

 

 


