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Határozat: 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei 

(Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG 2015) alapján értékelte a 

Nyíregyházi Egyetemen folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta 

az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint a 

minőségbiztosítását. A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként az Nyíregyházi 

Egyetemet akkreditálja, az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 

megfelelés esetén – 2023. december 31., 2020 szeptemberében induló követő (monitor) vizsgálat 

közbeiktatásával. 

 

Indoklás: 

Az intézményi önértékelési dokumentum és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a 

Nyíregyházi Egyetem a MAB ESG 2015 sztenderdjein és irányelvein alapuló intézményakkreditációs 

szempontrendszerének megfelel. Az intézmény önálló minőségbiztosítási szervezeti egységet működtet, 

amely gondoskodik az intézményben folyó minőségbiztosítási tevékenységek színvonalas teljesítéséről. 

Az intézmény irányítási, döntéshozatali mechanizmusaiban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a 

minőségközpontú szemléletnek, aminek a mindennapi tevékenységekben keresztül is érvényesülnie 

kell. 

Az egyetem a képzéseivel magas színvonalon teljesíti a küldetésében vállalt szerepét, és ehhez 

kapcsolódó konkrét stratégiával is rendelkezik A képzési kínálatát a versenyszféra igényeinek 

figyelembevételével, a régió helyzetéből fakadó sajátos elvárásoknak, valamint az egyetem 

adottságainak, hagyományainak megfelelően folyamatosan fejleszti. A régió kedvezőtlen gazdasági 

helyzetéből és más negatív gazdasági-társadalmi hatásokból fakadó beiskolázási nehézségeket kellő 

körültekintéssel kezeli. Folyamatosan keresi a lehetőségeket a külföldi hallgatók felvételére, 

kompenzálva a csökkenő hallgatói létszámokat. A képzések szervezése és a hallgatók támogatása 

pontosan meghatározott és nyilvánosan elérhető szabályok szerint történik. Az intézmény kiváló 

infrastrukturális adottságai lehetővé teszik a hallgatók igényeinek magas színvonalon történő 

teljesítését. A versenyszférával együttműködve alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet is folytat. 

Annak ellenére, hogy az intézményben folynak alap- és alkalmazott kutatások, az eredményeknek 

hasznosítása a képzések fejlesztésében és az oktatók publikációs tudományos teljesítményében kevéssé 

tetten érhető. Az oktatók-kutatók többségének a tudományos publikációs teljesítménye alacsony. 

Elengedhetetlen, hogy az intézmény a publikációs tevékenységét jelentősen növelje, ennek során a 

minőségi publikációkra törekedjen.  

 

Melléklet: MAB jelentés az intézményakkreditációs értékelésről 


