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A MAB Testület 2022/7i/V/1. számú határozata   

 

A MAB Testület az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemet akkreditálja, az intézmény akkreditációja – a jelentésben megfogalmazott javaslatokra 
vonatkozó intézkedésekről és azok elért hatásairól szóló írásbeli beszámoló 2025. március 31-ig történő 
megküldése mellett – 5 évig, 2027. szeptember 15-ig hatályos. 

  

Az akkreditációs döntés indoklása:   
Az intézmény minőségbiztosítási és fejlesztési folyamatai tervezettek, a teljes szervezeti működésre 
vonatkozó tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai szervezettek. A vezetési és a 
minőségbiztosítási folyamatok között kiemelkedően erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje 
megfelelő, a kutatás menedzsmentje kiváló, amelynek iránya illeszkedik az intézményi stratégiához. A 
támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény-gazdálkodás és az 
infrastruktúra kiváló hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. 

Az intézmény oktatási tevékenységében az ESG sztenderdek szerinti működés következetesen jelen van. 
Az intézmény minőségbiztosítási feladatrendszerének értelmezésében cselekvő, proaktív és érdemben 
bevonja külső és belső érdekeltjeit az oktatási folyamatok alakításába. Intézményi szinten az oktatást 
tudásteremtésként értelmezik, amelynek folyamata a minőségfejlesztési koncepcióba helyezett. A 
gyakorlatban a hagyományos KKK-rendszerre épülő megközelítést meghaladó, elvárt kompetenciával 
bíró hallgatói „prototípusokat”, azaz „Personákat” alkottak meg, amelyek az intézmény proaktív 
problémamegoldó szemléletének és tudatosan épített minőségkultúrájának fontos elemei.  

Az intézmény alapvető működésében a PDCA logika szerinti, adatokra alapozott működés jelen van. Az 
intézmény mérete, szolgáltatási profilja és széleskörű innovációs hálózata lehetővé teszi a társadalmi és 
a piaci igények gyors felismerését. Az intézmény innovációs ökoszisztémáját képező vállalati 
partnerköre, hazai és külföldi felsőoktatási intézményi kapcsolatai, illetve a Technológia Park és az 
Innovációs Központ működése mentén erősen jelen van a társadalmi felelősségvállalás szervezeti szintű 
értelmezése.  

Az írásbeli monitor indoklása:  

Az akkreditációs folyamat során az egyetem az önértékelési dokumentumokban és az interjúkban 
egyaránt megjelenítette és elismerte azokat a területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak. A jelentésben 
megfogalmazott javaslatok a megismert állapotoktól való intézményi elmozdulás támogatására 
fogalmazódtak meg, azzal a szándékkal, hogy az intézmény következő akkreditációs időszakban elérje 
azokat a célállapotokat és fejlődési szinteket, amelyeket meghatározott és kitűzött magának. Az 
intézmény minőségkultúrája alkalmassá teszi az intézményt ezek tényleges elérésére, ennek feltétele 
azonban a fejlesztési pontok ismerete és az azokra tett további javaslatokra való nyitottság. 
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