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Bemutatkozás

• SZIE, Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Doktori Iskola:

– 2017: doktorjelölt

– Kutatási terület: A hazai felsőoktatás minőségfejlesztési

lehetőségeinek vizsgálata

• Témaválasztás inspirációja

– PhD kutatási témám

– SZIE Egyetemi Minőségügyi Központ, ügyvivő szakértő

– MAB Minőségbiztosítási és -fejlesztési Bizottság tagság



Előzmények

• MAB felel a minőséghitelesítésért:

– 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

– 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a

doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

• ENQA akkreditáció: (European Association for Quality Assurance

in Higher Education - Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség )

– Javasolt a doktori iskolák akkreditációs eljárásának

átdolgozása

– Erőforrás- és időigényes a folyamat



A kutatás célkitűzése

1. A megújult doktori iskola akkreditációs követelmények miként

integrálhatók az intézményi minőségbiztosítási rendszerbe

2. Az új akkreditációs eljárásrend pilot projektjében részt vevő

doktori iskolák (6 DI) körében történő alkalmazásának melyek a

főbb eredményei (előnyei-hátrányai)

3. Az Országos Doktori Tanács és a Magyar Felsőoktatási

Akkreditációs Bizottság (MAB) eljárásrendjeinek harmonizációja

miként valósítható meg



A megújult eljárásrend bemutatása



Az eljárás célja

• Minőséghitelesítés  ESG 2015 (Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher

Education Area)

– Feltétel az intézményi működési engedélyhez

– Jó gyakorlatok azonosítása és közzététele

– Szakértői segítségnyújtás a fejlesztéshez

• Feladatok:

– MAB: a jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése

– FOI: a minőségbiztosítás gyakorlása és felelőssége



Ügyindítás

• Adatok frissítése az ODT (Országos Doktori Tanács)

adatbázisában

• Szükséges dokumentumok közzététele az intézmény

honlapján (DI Működési Szabályzat, Minőségbiztosítási terv,

Képzési terv stb.)

• A felsőoktatási intézmény (FOI) jelzi az eljárás

lefolytatására irányuló igényét a MAB felé

• Szerződéskötés (eljárási díj!)

• DI Önértékelés elkészítése

• Formai ellenőrzés, esetleges hiánypótlás

• Helyszíni látogatás előkészítése



Látogató Bizottság kialakítása

• A Látogató Bizottság (LB) elnökét a MAB elnöke

jelöli ki, a tagokat pedig az LB elnöke

– Független szakértőként a MAB-ot képviselik

– DOSZ képviselő LB tag

– A MAB szakreferense az LB tagja

• A kijelölt tagok intézményi jóváhagyása

• Alakuló ülés:

– Látogatás időpontja és menetrendje

– Munkamegbeszélések időpontjai

– Feladatok felosztása az ESG pontok mentén



Helyszíni látogatás

• Előre egyeztetett menetrend alapján (1 vagy 2 nap)

– LB zárt ülése

– Nyitó ülés (LB és FOI, DI képviselők)

– Interjú csoportokkal panelbeszélgetés

– Munkamegbeszélés

– Záró ülés

• Az összegzés összhangban van a későbbi

jelentéssel

• Akkreditáció hatályáról a testület dönt



Testületi döntés

• Látogatást követően részjelentések elkészítése

• Az LB elnöke véglegesíti a jelentést

• FOI-nak megküldi a MAB tárgyi tévedések

helyesbítésére, az értékeléssel kapcsolatban nem

tehet kifogást az intézmény

• MAB Testületi ülésen megtárgyalják a végleges

jelentést és határozatot hoznak az akkreditációról



Az   eljárás eredménye



• Akkreditáció 5 évre
– A vizsgált FOI lényegében az ESG 2015 standardok

szerint működik

• Feltételes akkreditáció 5 évre, monitoring

eljárással
– A vizsgált FOI jelentős részben az ESG 2015

standardjai szerint működik, de részleges

hiányosságok tapasztalhatók, melyek rövid időn

belül orvosolhatók

• Akkreditáció elutasítása
– A vizsgált FOI működése az ESG 2015

standardoktól és irányelvektől súlyosan eltér, azok

érvényesülése nem biztosított



Következtetések 

• A doktori iskoláknak nagyobb szabadsága és

egyben nagyobb felelőssége van

– 5 évente akkreditáció

– minőségkultúra megteremtése, jogszabályi

megfelelés egyéni felelősség

• A megújult doktori iskola akkreditációs

eljárásrendje az ESG 2015 elvárásain alapul,

összhangban az intézményakkreditációs

eljárással

– hallgatóközpontú szemlélet a működésben

– közép távon a két eljárás egybevonása várható



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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