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MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 

 

 

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 
Sporttudományok Doktori Iskola 
akkreditációs eljárásának lezárása 

 

A MAB Testület 2022/2/VII/1. sz. határozata 

A MAB Testülete az akkreditációs vizsgálat eredményeként a Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetem Sporttudományok Doktori Iskoláját 2027. február 18-ig 
akkreditálja, monitoreljárással egybekötve. A látogatással egybekötött monitoreljárás 
feltételeként a doktori iskola a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentését 2024. február 
18-ig megküldi a MAB-nak. 

 

A MAB Testület által elfogadott látogatóbizottsági jelentés indoklása 

A MAB Látogató Bizottsága a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 
Sporttudományok Doktori Iskola (D225) által készített önértékelés, az átvizsgált nyilvános 
egyetemi dokumentumok és az online interjúk alapján megállapítja, hogy a Sporttudományok 
Doktori Iskola (a továbbiakban: DI) minőségbiztosítási rendszere az ESG (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) elvei értelmében 
nem egységes szerkezetű, az egész DI-re csak részlegesen terjed ki. 

A DI minőségbiztosítási és fejlesztési folyamatai részben tervezettek; tervezési, ellenőrzési, 
mérési és értékelési eljárásai változó gyakoriságúak. A vezetési folyamatok és a 
minőségbiztosítási folyamatok között kimutatható a kapcsolat, az oktatás-kutatás 
menedzsmentjének iránya illeszkedik a DI stratégiájához. 

A támogató – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai – folyamatok, valamint az infrastruktúra 
megfelelő hátteret biztosít az oktatási és kutatási tevékenységhez. 
 

 

A Doktori Akkreditációs Kollégium által javasolt monitorfeltételek indoklása 

Elismerve a vizsgált DI erősségeit, a fejlesztendő területek vonatkozásában olyan 
hiányosságok mutatkoznak, amelyek pótlására, korrekciójára mihamarabb szükség van. 
Ennek okán a Bizottság jelentésében felsorolt fejlesztendő területek (I.2. fejezet) közül az 
alábbiak monitorfeltételként kerülnek kiemelésre: 

ESG 1.1 A minőségbiztosítási politika területén szükséges: 
 a Minőségbiztosítási Terv átdolgozása az ESG-elvek alapján; 
 az IFT releváns részeinek doktori iskolára történő lebontása, a célokhoz igazadó 

mutatószámok és célértékek meghatározása; 
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 a célelérés nyomon követésének folyamatos biztosítása, visszacsatolási 
mechanizmusok kidolgozása. 

ESG 1.2 és 1.9 A képzési programok területén szükséges: 
 megszüntetni a diszkrepanciát a kurzuslista és a fellelhető tantárgyleírások között; 
 a képzési programok informális felügyeletét formalizálni és szabályozottá tenni; 

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

 a komplex vizsga elméleti részéhez előre meghatározott vizsgatárgyak vagy tételsor 
megadása szükséges a Képzési Programban, melyek a hallgatók számára a 
tanulmányaik megkezdésétől ismertek és a felvett kurzusok erre készítik fel őket; 

 haladéktalanul javítandó: a komplex vizsgát úgy szükséges szabályozni, hogy a 
hallgató a sikertelen disszertációs vizsgarészt megismételhesse (ld. Kormányrendelet 
12/A. § [4] bekezdés). 

ESG 1.7 Az információkezelés területén szükséges: 
 a minőségbiztosítás részeként olyan rendszer kialakítása, amely alkalmas a 

beszámolók, mérések rendszeres és következetes elkészítésére és értékelésére; 
 szükséges az oktatói, hallgatói elégedettség rendszeres mérése, továbbá az adatok 

értékelése. 

ESG 1.8 Az információk nyilvánossága területén: 
 biztosítani kell a felvétel nyert hallgatók listájának közzétételét a DI honlapján. 
 a DI weboldalán, illetve az ODT honlapján nyilvánosságra hozni azokat az adatokat, 

amelyek alapján megállapítható, hogy a DI-ben működő három képzési program 
megfelel-e az Egyetemi Doktori Szabályzatban rögzített kritériumoknak. 

 

 

Budapest, 2022. február 18. 


