
 
 
 
 
 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS  

 

A MAB Testület 2020/03/V/1. számú határozata 

A MAB az intézményakkreditációs eljárás eredményeképp a Szegedi Tudományegyetemet 2025. 
április 9-ig akkreditálja, a fejlesztési javaslatokra vonatkozó előrehaladást vizsgáló, személyes 
látogatással egybekötött monitoring eljárás közbeiktatásával. A monitoring eljárás 
lefolytatásához az Intézmény jelentésben foglalt fejlesztési javaslatokkal kapcsolatos 
intézkedéseiről, azok eredményeiről (PDCA elv szerint) a MAB számára 2022. szeptember 30-ig 
nyújtson be írásos beszámolót. 

 

A MAB Testület által elfogadott látogató bizottsági jelentéshez tartozó akkreditációs javaslat és 
indoklása 

Az Intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Szegedi 
Tudományegyetemen az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area) sztenderdek alapján az Intézmény oktatási szervezeti egységeiben végzett 
nem rendszeres minőségbiztosítási tevékenység és az intézményi szinten végzett 
minőségbiztosítási tevékenység nem eredményez egységes, az egész intézményre kiterjedő 
minőségbiztosítási rendszert.  

Az Intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai csak részben tervezettek, a tervezési, 
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai esetiek, nem összehangoltak. A vezetési folyamatok és 
a minőségbiztosítási folyamatok között mérsékelt a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje 
megfelelő, a kutatás menedzsmentje kiváló, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához. 

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

 

A monitor eljárás és az írásbeli tájékoztatás bekérésnek indokai 

A Szegedi Tudományegyetem minőségbiztosítási rendszerében több meghatározó területen 
hiányzik a rendszerszemlélet és a folyamatközpontúság. A minőségbiztosítás mikro-
menedzsment szintű kezelése, a szétaprózott, túlzottan tagolt szervezet miatt nem alakult ki egy 
átfogó, felsővezetői döntéseket támogató rendszer.  

Az értékelési módszerek és eljárások, valamint a formális és rendszeres visszacsatolások 
rendszere kidolgozatlanok.  

Az intézménynek szükséges felülvizsgálnia és aktualizálnia a minőségügyi működést érintő 
közvetlen szabályzatait, valamint Minőségpolitikai Nyilatkozatát és Küldetésnyilatkozatát.  

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG 



 
 
 
 
 

A szakok értékelésének és felülvizsgálatának folyamata kidolgozandó, valamint kialakítást igényel 
a tantárgyak kreditértékének meghatározásának irányelvei és szabályai.  

Az értékelési eljárásokra vonatkozó szabályozók felülvizsgálata szintén indokolt. A hallgatói 
értékelési eljárások ESG fókuszú monitoring vizsgálatának kialakításáról (hatékonyság, 
eredményesség, korszerűség, kompetencia elemekkel való összevetés, stb.) a személyes látogatás 
során lehet meggyőződni.  

Az oktatók hallgatóközpontú módszertani fejlesztésének közép és hosszú távú ütemezésének 
kialakítása szintén ellenőrzést igényel.  

A kutatási tevékenység koordinálása, és az innovációs folyamatok minőségbiztosítási szervezeti 
egységhez való szervezeti kapcsolatát meghaladó tartalmai kapcsolat kialakítása, így a 
minőségcélok definiálása az intézmény tudományos tevékenységére vonatkozóan is, az 
intézmény előtt álló feladat. 

 

 

 

 

 


