
 

 

 

PANNON EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 

 

A MAB Testület 2020/9/V/1. számú határozata  

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Pannon Egyetemet akkreditálja, az 
intézmény akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 
2023. július 31-ig lefolytatandó személyes látogatással egybekötött monitor eljárás 
közbeiktatásával és a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentés 2023. március 31-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 Pannon 
Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) sztenderdek alapján a szervezeti egységeiben (karok) végzett minőségbiztosítási 
tevékenység mellet az intézmény egészére kiterjedő formális minőségbiztosítási rendszert tart 
fenn, de a minőségbiztosítási tevékenység emellett nem rendszeres és intézményi szinten nem 
egységesen kiterjedt.  

Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai részben tervezettek, a tervezési, 
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai nem rendszeresek. A vezetési folyamatok és a 
minőségbiztosítási folyamatok között közepes erősségű a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje 
megfelelő, a kutatás menedzsmentje kiváló, illeszkedik az intézményi stratégiához. 

A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény-gazdálkodás –, és az 
infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. 

Az intézmény szemléletében az ESG és az Európai Felsőoktatási Térség alapelvei mentén szervezi 
és végzi oktatási kutatási tevékenységét. Az intézmény dinamikusan reagál a működési 
környezetére, melynek bizonyítéka, hogy évek óta a hazai felső oktatási rangsorban az első tíz 
helyen belül szerepel. A magyar nyelvű és nemzetközi képzési kínálat, nemzetközi akkreditáció 
az intézmény részéről a folyamatos fejlődésre való törekvést mutatja.  

E dinamikus intézményi szemlélettel szemben egy olyan ISO alapú minőségbiztosítási és 
irányítási rendszer áll, melynek folyamat- és dokumentumrendszere nem illeszkedik, és 
szemléletében nehezen is illeszthető az intézményhez. Az ESG minőségbiztosítási sztenderdjei 
mentén értelmezett, a kari képzési profiljainak figyelembevétele és a működtetésben bevált 
decentralizáció mellett nem kerülhető el az intézmény küldetésnyilatkozatában, stratégiai 
dokumentumában, minőségpolitikájában meghatározott vízió, célok eléréséhez egy egységes 
dinamikus minőségbiztosítási rendszer kialakítása.  

Az intézmény minőségbiztosítási rendszere tartalmazza azokat a folyamatelemeket, amelyek 
minimálisan elégségesek a rendszer működtetéséhez. A belső minőségbiztosítási rendszer 
jelenlegi állapotában részlegesen képes az intézmény oktatási és kutatási tevékenységének 
minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és szükséges a jelen  

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 



 

 

jelentésben megfogalmazott intézkedések és javaslatok mentén tett intézkedések végrehajtását, 
azok hatásait személyes látogatással egybekötött monitor eljárás keretében nyomon követni.  

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.  

 


