
 

 

 

NEUMANN JÁNOS EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 

 

A MAB Testület 2020/9/V/2. számú határozata  

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Neumann János Egyetemet 
akkreditálja, az intézmény akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén – 2023. június 30-ig lefolytatandó személyes látogatással egybekötött 
monitor eljárás közbeiktatásával és a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentés 2022. 
november 30-ig történő megküldésével – 2025. október 31-ig hatályos.   
 

Az írásbeli tájékoztatás és a monitor eljárás okai:  

Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Neumann 
János Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area) sztenderdekhez részben illeszkedő minőségbiztosítási rendszert 
működtet.  

Az intézmény ESG-hez illeszkedő minőségbiztosítási és -fejlesztési folyamatainak 
tervezettsége nem egyenszilárdságú, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai esetiek. 
Minőségbiztosítási, így vezetési folyamatai is ISO szerint tervezettek. A vezetési folyamatok 
és a minőségbiztosítási folyamatok között közepes a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje 
megfelelő, a kutatás menedzsmentje megfelelő, iránya illeszkedik az intézményi 
stratégiához. 

A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítménygazdálkodás - és 
az infrastruktúra megfelelő hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.  

Az alkalmazási területek az intézményi működés széles körét átfogják, azonban az ESG 
szinkronitás csupán közvetetten azonosítható. A működtetésben közvetlenül érintettek 
körében a tájékozottság kielégítő, azonban több területen (oktatói munka támogatása, 
hallgatók informálása) a minőségirányítási rendszer nincs jelen.  

Bár az intézmény rendszeresen végez külső és belső auditokat, azok eredményeit 
megfelelően dokumentálja, azonban a működtetett rendszer az ESG sztenderdeket támogató 
funkciója több területen részlegesen vagy egyáltalán nem azonosítható.  

Az intézmény minőségbiztosítási rendszere tartalmazza azokat a folyamatelemeket, amelyek 
elégségesek a rendszer működtetéséhez. A belső minőségbiztosítási rendszer részlegesen 
képes az intézmény oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya 
alatt nyomon követni, értékelni, azonban szükséges a jelen jelentésben megfogalmazott 
intézkedések és javaslatok végrehajtását, azok hatásait személyes látogatással egybekötött 
monitor eljárás keretében nyomon követni.  
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A monitor látogatás célja, hogy az újabb akkreditációs szakasz alatt a MAB visszajelzést adjon 
az intézmény által végrehajtott intézkedések irányairól, és arról, hogy az intézkedések és 
azok hatásai egy kiterjedt és egységes intézményi minőségbiztosítási rendszer működéséhez 
járulnak hozzá. 


