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Kihívások 
Versenyképes egy végzett műszaki ember, ha 
szakmájában a kihívásoknak magas szinten 
megfelel, innovatív, közreműködésével előállított 
termékek, eljárások a nemzetközi piacon is 
eladhatók.
Önképzéssel képes tudását szélesíteni, gyors 
alkalmazkodóképességével reagálni képes a 
felvetődő problémákra.
Képes gondolatait beszéd és írásos formába 
érthetően kifejezni idegen nyelven is.
Képes munkatársaival alkotó módon 
együttműködni…



Intézmény

Alapvető, mély és széleskörű szakmai ismereteket a 
felsőoktatási intézmény képes volt részre átadni és 
azt kellő szinten begyakoroltatni.
Oktatói példás munkájukkal magas értékű
munkakultúrát közvetítenek számukra.
Intézmény kapcsolataival részképzési lehetőséget 
biztosít külföldön.
Tehetséggondozást kiemelten kezeli….
„A diploma önmagában nem elég, szükség van a 
mögötte lévő valós tudásra is” (Hiller I.).



Az elmúlt két évben állami költségvetésből és PPP 
beruházásokkal több mint 78 milliárd forint jutott az 
épületek felújítására, bővítésére.
Ezek mintegy 128 ezer négyzetméternyi alapterülettel 
növelték a magyarországi oktatási-kutatási 
létesítményeket. Összesen nyolc egyetem és hét 
főiskola

 
jutott teljesen új képzési helyekhez, de 

megújult több mint nyolcezer kollégiumi férőhely is. 
Európai uniós forrásból 2010 végéig további 80 milliárd 
forintot fordíthatunk építkezésekre, ennek legalább 75 
százalékát matematikai, informatikai, illetve 
természettudományos fejlesztésekre, hiszen ezeken a 
szakterületeken van szakemberhiány, tehát erősíteni 
kell a képzést. 



Intézményt ért gazdasági, tudományos 
kihívások

Az intézet a térség meghatározó szellemi 
centruma kell legyen.

Képes kell legyen magas szintű K+F munkák 
ellátására, szakvélemények adására 
gazdasági szereplők megkeresésekor.

Aktív tudományos életével a felmutatott 
eredményei nemzetközi szinten is elismertek 
kell, hogy legyenek.



Bolognai folyamat (1999. jún. 19)
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NEMZETKÖZI PÉLDÁK



Anglia

Bath
 

University
MEng: 4 év 

Leeds
 

University
BSc 3 év
MSc + 1 év

Sheffield
 

Hallam
 

University
BSc 4 év ( 1 év ipari gyakorlat)
MSc + 1 év

Manchester Metropolitan University
BSc 3 év
MSc + 2 év

Southampton University
BSc 3 év
MSc 4 év (BSc első két éve után is lehet 
belépni bizonyos feltételek teljesítésével)



Bath  University



Bath
 

University:

Integrated Mechanical and Electrical Engineering
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BEng
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to

 

the

 

MEng

 

course

 

in

 

their

 

second

 

year.



Bath  University



University College London

BSc 3 év

MSc 4 év
I. év Statika, Dinamika
II. év Feszültség analízis (szilárdságtan)

Dinamika, irányítástechnika
III. év Alkalmazott mechanika (Rugalmasságtan., 

VEM, Rezgéstan)
Számítógép alkalmazása a mérnöki 
gyakorlatban

(Numerikus módszerek, VEM, 
Numerikus hidrodinamika)









University of Newcastle Mechanical
 

Engineering

0. szint 
(matematikai alapok megléte ill. bepótlása)
1-2. szint

Gyártás, menedzsment 8-17%
Gépszerkezettan

 
17%

Mechanika
(szilárdságtan, hőtan, áramlástan)

 
24%

Villamosságtan
 

8 %
Anyagtudomány

 
17%

Mérnöki matematika 17%
Informatika

 
8-17%



University of Newcastle Mechanical
 

Engineering

3. szint BSc

Személyes projektek 25%
Kötelező

 
ismeretek

 
25%

Menedzsment
 

8%
Szabadon választható

 
42%



University of Newcastle Mechanical
 

Engineering

3-4. szint MEng 3.            4.
Csoportban készített 

projektek
 

25%
Személyes projektek 33%
Kötelező

 
ismeretek

 
17%

Menedzsment
 

17%
Szabadon választható

 
16%

 
8%

Speciális ismeretek
(szakirányok)

 
42%

 
42%



University of Newcastle Mechanical
 

Engineering

Mechanika:

Szilárdságtan I,II,III
Dinamika és irányítástechnika

MEng -nél további tantárgyak
VEM, Feszültséganalízis, törésmechanika



Finnország:

Lappeenranta University of 
Technology
MSc :    60 ECTS  + 

30 ECTS diplomaterv.
~ 2 év  (1 félév diplomatervezés)



Tampere UNIVERSITY

MSc
 

Eng. :   180 kredit*40 óra= 7200 
munkaóra

Tananyag-felépítés
Általános ismeretek,
Alapozó ismeretek
Szakmai ismeretek
Szabadon választható ismeretek
Diplomatervezés



Tampere UNIVERSITY
Tanév beosztása
Szorgalmi időszak Vizsgaidőszak Vakáció
Szept. 1 – okt. 17. okt. 20-24.        
Okt. 27- dec.12. dec. 15-19. dec. 22-jan.16.

Jan. 7-febr. 20. febr. 23-27.
Márc. 1-ápr. 27.

ápr. 7-13 
máj.3-15.

máj. 17- aug.
Félévente 14 hét a szorgalmi időszak



Svédország

Linköping
 

University
MSc 2 év   

(előzmény BSC 
vagy 

3 év egyetemi kurzusok)



BELGIUM

Katholieke
 

Universiteit
 

Leuven

MSc (angol nyelvű) 2 év (műszaki), 
előzmény   BSc



Hollandia:

Delft
 

University, Eindhoven University

BSc 3 év   180 ECTS

MSc + 2 év 120 ECTS



NÉMETORSZÁG
Hannover University
Studies:

Beginning with the winter semester 2000/2001, the Department
ofMechanical Engineering offers three degrees:

• Diplom (Dipl.-Ing.),
• Bachelor of Science (B.Sc.),
• Master of Science (M.Sc.).

The estimated number of semester is 10
for the degree Diplomingenieur,
6 for the degree Bachelor of Science 

and + 4 semesters for the degree Master of Science. 



HANNOVER UNIVERSITY
BSC

Lab. Projekt 50 óra,
Tanulmányok 48 kredit

300 óra szakdolgozat
10 hét ipari gyakorlat

MSc
Lab. Projekt 80 óra,
Projekt tanulmány 300 óra
Tanulmányok 72 kredit

3 hó diplomaterv
16 hét ipari gyakorlat

Dipl. Ing.
2 Lab. Projekt 50 + 80 óra,
2 Projekt tanulmány 300 óra
Tanulmányok 120 kredit

3 hó diplomaterv
26 hét ipari gyakorlat



Németország
Karlsruhe University

Dipl . Ing. 
4 félév alapozás
4 félév szakirányok

BSc
4 félév alapozás ( azonos a Dipl. Ing. nél felvettekkel)
2 félév szakmai ismeretek

University of Kaiserslautern
BSc

4 félév alapozás ( azonos a Dipl. Ing. nél felvettekkel)
2 félév szakmai ismeretek

MSc
BSC +4 félév további szakmai ismeretek



Olaszország

Bachelor of Science - B.Sc. ("Laurea")
(3 év)
Master of Science - M.Sc. ("Laurea
Specialistica/Magistrale") (2 év)
Specializing Master ("Master Universitario")
(1 év)
Doctoral Program - Ph.D. ("Dottorato di 
Ricerca")
(3 év) min. MSc



EU-ra a sokszínűség a jellemező

Csak BSc (3 v. 4 (ipari gyakorlattal) év)
Csak MSc (4 v. 5 év)
Közös kezdés elágazással: 2+ 1év: BSc

2+ 2év: MSc
Sorbakapcsolt BSc+MSc (3+1 v. 2 év)

Meg kell állapítani, hogy pillanatnyilag 
az EU-ban nincs egységes rendszer !!!!



Mit csináljon a magyar?
Gondosan analizálja a világ mérnök oktatási 
rendszereit. 

A fentiekből már látható, hogy

A sorba kapcsolt rendszerben az alapozás 
magasabb szintű mint a mostani főiskolai,
sokkal több figyelmet fordítanak a kísérletek 
felállítására, a modern eszközök használatának 
elsajátítására és az önálló házifeladatokra, évközi 
projekt jellegű munkákra.

Csak egyféleképpen, sorba kapcsoltan képzelhető el 
a tömeg és elit oktatás? 



Magyarország

Alap diploma     (BSc) 3.5 év (műszaki)
Mester diploma (MSc) 2 év
Doktori képzés  (PhD) 3 év 

Minőség megőrzése ???







Külső  ellenőrzés



A MAB akkreditációs rendszere

A vizsgálat tárgya (intézmény, kar, szak, doktori 
iskola) minőségi szempontból hiteles, azaz 
akkreditált, 
ha a MAB
a minőséghitelesítési eljárása eredményeként 
határozatban kimondja

 
az akkreditációs 

követelményrendszerben lefektetett minőségi 
küszöbszint

 
(akkreditációs minimum) elérését.



Korábbi Éves 
minőségügyi 
jelentés 
(alapvetően szak 
orientációs és az 
oktatás 
szervezés 
kérdéseire 
vonatkozik)

A második 
akkreditációs körre 
való

 

felkészülés 
(kari és intézményi 
önértékelés)

A harmadik 
akkreditációs körre 
való

 

felkészülés 
(kari és intézményi 
önértékelés)
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Kari és intézményi önértékelések



Az akkreditáció során az intézmények és a 
karok működésének rendszerszintű
vizsgálata előtérbe kerül, hiszen ez mutatja 
meg, hogy mennyire lesznek képesek 
alkalmazkodni a változó körülményekhez, 
átalakítani képzéseiket a megfelelő
minőségbiztosítás mellett.
Az integrációban érintett intézmények 
esetében az értékelés kiterjed az integrációs 
folyamat következményeinek elemzésére.



Látogató  bizottság

MAB az intézménytől független, 
minőségértékelésben jártas, felkészült 
szakértőkből álló látogató bizottságot (LB-t) 
kér fel a minőséghitelesítésre és 
minőségértékelésre. 
A LB minden tagja minőségértékelésre 
felkészítő képzésben vesz részt. 



Szakok párhuzamos akkreditációja

Egyidőben az ország összes felsőfokú
Intézményében sor kerül az illető

 
szak (képzési 

ág)  felülvizsgálatára
Kíváló lehetőség a képzési helyek 
összehasonlítására
Szak akkreditálható, ha
-

 
teljesülnek az akkreditációs   
minimumkövetelmények,

-
 

az oktatási folyamat szervezettsége, a végzett 
hallgatók tudás és készség szintje eléri a  
szakmában kialakult minimális elvárásokat. 



Az akkreditációs értékelés eredménye 
(az akkreditációs jelentésben megfogalmazott 
összegzés): 

Akkreditációs minősítés (akkreditálható – nem 
akkreditálható): az egyetem/főiskola egészére, annak 
összes karára, valamint az összes képzése 
tekintetében. 
Minőségértékelés: az értékelő bizottság 
megállapításai az akkreditációs küszöbszint felett 
nyújtott minőségről.
Ajánlások: az értékelő bizottság minőség 
fejlesztésére szolgáló javaslatai, ajánlásai.
Akkreditációs terv: következő akkreditációs 
értékelésig javasolt idő- és elvárási terv.



Az Intézmény minőségirányítási 
rendszer kiépítésének célja:

az egyetem/főiskola "vevői" (hallgatói, leendő
alkalmazók, társadalom, stb.) igényeinek 
mind teljesebb kielégítése, az elégedettség 
fokozása,
oktatási színvonal növelése,
alap és alkalmazott kutatások eredményes 
végzése,
hatékony működés fokozása.



A működés
 

eredményét megtestesítő, vagy
 

a változását
 mutató

 
paraméterek:

- intézményi mutatók (régióban, tudományos életben
betöltött szerep; nemzetközi megítélés és kapcsolat); 
- kari szintű mutatók (tudományos terület; kutatás, 
alkalmazott kutatás; régióban, tudományos életben
betöltött szerep; nemzetközi kapcsolat; stb.),
- szak szintű mutatók (diploma piaci értéke; „vevők”
elégedettsége; tudományos eredmények; kibocsátott
diploma és minősítése; jelentkezők száma; 
lemorzsolódás; stb.).



Önértékelés

Az önértékelés célja az oktatás, kutatás 
színvonalának, az intézmény működésének a 
megítélése, problémainak feltárása. 

A MAB által javasolt értékelési szempontok, 
az önértékelés segítését célozzák. 



Önértékelés

Az önértékelésen alapuló intézményi jelentésnek az 
intézmény vonatkozásában még két lényeges kérdéskört is 
célszerű megjeleníteni:
-az intézmény rendelkezik-e az ott folyó

 
oktatáshoz, 

kutatáshoz szükséges potenciálokkal, illetve a több lépcsős 
oktatási rendszer melyik szintjét éri el,
-

 
a meglévő

 
potenciálokat hogyan működteti, használja fel a 

céljai eléréséhez, megvalósításához.



Kiemelt szempontok

Az intézmény által művelt tudományágak mindegyike esetén a 
tudományághoz rendelt

oktatók, kutatók tudományos teljesítménye, innovatív 
készsége,
tudományos műhelyek hazai, nemzetközi 
elismertsége, színvonala,
pályázatokon való szereplések,
gazdasági élet megbízásai,
laborok, gyakorló helyek felszereltsége, 
kiépítettsége,
tudományos információkhoz való hozzájutás 
szervezettsége, színterei,
oktatási megújulási készség

alapján felmérni, értékelni
 

az adott tudományágban az FSz, 
A, M, ill. PhD képzésekre való

 
képességet.



EU sztenderdek
 

vizsgálati értékelési 
területei

- Minőségpolitika, stratégia és 
minőségügyi eljárások,

- Programok indítása, követése és 
rendszeres belső értékelése

- A hallgatók értékelése
- Az oktatók minőségének biztosítása
- Tanulástámogatás, eszközök és 

hallgatói szolgáltatások
- Belső információs rendszer
- Nyilvánosság



A felsőoktatás minőségbiztosításának
európai sztenderdjei
http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html

http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html


Mit oktatunk?

II.  Programok indítása, követése és rendszeres 
belső

 
értékelése

Képzési tudományági/szakonkénti (új képzés
alap, mester szakokra vonatkozó) vizsgálatok
A felhasználói partnerek véleménye a 
szervezetről és teljesítményéről
(intézményi/kari szinten):

a)
 

Rendszeres
 

visszacsatolás
 

kérése
 

a
 munkáltatóktól, munkaerőpiaci

 
és

 
más

 szervezetektől.
b)

 
Partnerkapcsolatok menedzselése.



Kinek oktatjuk?

III. A hallgatók értékelése (intézmény/kari 
szinten) és a hallgatói elégedettség 
mérése













Állami intézmények
Egyetem: 18
Főiskola:  13

Egyházi, alapítványi intézmények
Egyetem:   7
Főiskola:  34

25 egyetem, 47 főiskola













Főiskolai, egyetemi, BSc, MSc
 

szintek
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Kívánalom:

A mesterszak és az annak alapját képező
alapképzési szak együttesen el kell, hogy érje
a jelenlegi egyetemi képzés színvonalát.

„A mesterképzési szak előtanulmányi 
feltételei, általános megalapozása, 
releváns ismeretkörei valamint képzési és 
kimeneti követelményei biztosítsák a 
korábbi egyetemi végzettségnek való
megfelelést.” (MAB)



Összehasonlítás

Egyetemi BSc+MSc
Term.t.(átl.) 25% (max.) 24%
Gazd.hum.t. 10% 12%
Szakmai t. 30% 35%
Diff. szakm. 35% 29%

A BSc-ben induló képzés jellegéből adódóan 
alacsonyabb tudományos megalapozottságú és 
szemléletű, mint az a régi egyetemi oktatásban volt. 
Tehát nagyobb munkaráfordítással lehet csak a régi, 
megkívánt szintet elérni.



Ez két úton érhető el:
A BSc-ben lehetőség van Akadémiai 
szakirány felvételére.
Az MSc több kreditet biztosít és követel meg a 
természettudományi ismeretek elsajátítására.



Ki oktat?
IV.  Az oktatók minőségének biztosítása

A vonatkozó
 

irányelvek közül:
az oktatók rendelkezzenek a megfelelő szakmai 
és pedagógiai felkészültséggel és tapasztalattal,
legyenek képesek a teljesítményükre vonatkozó
visszacsatolások kezelésére, teljesítményük ezek 
alapján való javítására,
az intézmény biztosítsa továbbképzésük 
lehetőségét,
s rendelkezzék eszközökkel a bizonyíthatóan nem 
megfelelő oktatók eltávolítására.



Szakvezető, szakirányvezető, 
tantárgyfelelős, további oktató

 
:

Publikációs tevékenysége
Pályázatokon való

 
részvétele

Hazai, nemzetközi kapcsolatai
K+F munkákban való

 
részvétel

Konferenciák szervezése
Pedagógiai tevékenysége



Egy kar valamilyen Tudományág 
adatbázisába mindazon személyek kerülnek, 
akik munkásságukat az elmúlt min. 5 évben a 
szóban forgó tudományág profiljában 
végezték, publikációjuk, pályázataik stb. ide 
tartoznak.

Ha valaki tudományos minősítettségét más 
tudományágban szerezte meg, fel kell 
tüntetni azt is, mióta foglakozik az új 
tudományággal. 



Az elvárt teljesítmény
 

tudományágaktól függ. 
Pl. műszaki esetben:

 A személyek tudományos publikációi

Szakfelelős, szakirányfelelős.
Évi két publikáció (mesterképzéshez 
idegennyelvűek) + egy előadás 

Vezetőoktatók
Minimum évi egy publikáció
(mesterképzéshez idegennyelvű) + egy 
előadás

Oktatók     
Évi egy publikáció / előadás.



Pályázatok, gazdasági megbízatások

Szakfelelős, szakirányfelelős:
Elmúlt 10 év alatt min. két pályázat és egy 

gazdasági megbízatás vezetése
Vezető oktatók:

Elmúlt 10 év alatt min. két pályázatban / 
gazdasági megbízatásban való részvétel

Oktatók:     
Elmúlt 10 év alatt min. egy pályázatban / 

gazdasági megbízatásban való részvétel



Tudományágankénti tudományos 
rendezvények

Két évente min. egy tudományos: hazai 
(alapszintű képzésnél) , nemzetközi (mester 
szintű képzésnél) megszervezése.



Pedagógiai tevékenység

Tantárgyak anyagának modernizálása
Új tantárgyak, szakok létrehozásában való
részvétel
Jegyzetek, tankönyvek írása
Új oktatási módszerek bevezetése
Tehetséges hallgatókkal való foglalkozás 
(TDK, PhD képzés)
Hallgatói vélemények (pozitív, negatív)
Stb.



Az intézmény (karok, szervezeti egységek) 
emberi erőforrásainak tervezése, irányítása
és továbbfejlesztése (nem csak az oktatók-
kutatók vonatkozásában kell elvégezni a 
vizsgálatot, hanem az oktatást kutatást segítő
személyzet vonatkozásában is).



Képzési ágak-  tudományágak

Tudomány-
 

Szakok
ágak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gépészm.   Villamosm. Mechatronika

 
M.            M.         Prog.t.

Menedzser  inform
 

inform
Gépészeti t.

 
*

 
*                   *

 
§

Villamosm. t.
 

o
 
*

 
*

 
§

Informatikai t.
 

o
 
o

 
*                     o

 
*

 
*

Matematika-
 

o
 
o

 
o                    o

 
*

 
*

és számítás t.
Fizika, kémia t.

 
o

 
o

 
o

 
o              o               o

Gazdálkodási-
 

o
 
o

 
o                    *

 
o

 
o

és szervezést.

*    -
 

szakmai minőség fő
 

meghatározója 
o    -

 
alapozó

 
ismeretekhez való

 
elengedhetetlen hozzájárulás

§
 

-
 

szakirányok vitele



Leterheltség „szabályozása”
Tantárgy: Egy-egy félévhez kapcsolódó, indexbe 
bejegyzett, kredithez hozzárendelt, egy oktató által 
gondozott, ismeretek közlésére, begyakorlására 
alkalmas oktatási egység.
A hallgatók a tantárgyhoz kötődő

 
tananyagot 

előadások, gyakorlatok, szemináriumok stb. 
látogatásával, aktív részvételükkel ismerik meg. A 
tananyag elsajátítása a hallgatótól további otthoni, 
önálló

 
munkát is megkövetel. A tantárgyhoz 

kacsolódó
 

követelmények teljesítése kredittel 
kifejezett munkamennyiséggel jellemzett.

Jóval kevesebb tantárggyal kellene az oktatást 
megszervezni!



Alap + mesterképzésben
 

egy oktató
 összességében maximum 25 kredit
 

értékű
 tantárgyak halmazát gondozhatja, 

azaz 5 kredites tantárgyak esetén 5 tantárgy, 
4 kredites tantárgyak esetén 6 tantárgy stb. 
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A teljes munkaidejű oktatók (AT) 2/3-ának oktatói 
terhelése[1] nem haladhatja meg a 25 kredit és 
legfeljebb 5 gondozott/oktatott tantárgyat 
szakonként, legfeljebb 1/3-uk oktatói terhelése – az 
alap- és mester-képzést is figyelembe véve – lehet 
35 kredit és legfeljebb 7 gondozott/oktatott 
tantárgy. 

[1] Az oktatói terhelést a szak diszciplináris 
sajátosságait figyelembe véve a bizottságok eltérően 
is értékelhetik, mérlegelhetik.



Műszaki egyetemi szintű
 

alapképzési
 

szakok oktatói 
létszám szükséglete

Alapképzés 20 minősített + 
15-20 nem minősített

Szakirányokon  4-5 minősített  + 
3-5 nem minősített,

azaz 45-50 fő, azzal a kikötéssel, hogy az 
alapképzésben min 4 egyetemi tanár tevékenykedik, 
míg a szakirányban min. egy egyetemi tanár fejti ki 
oktatási és kutatási tevékenységét.
A szakirányokban résztvevő vezető oktatóknak kellő
ipari szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzenek.



Mester szintű
 

képzésben (javaslatok) 
résztvevő

 
minősítettek száma

Természettudományi alapozás szélesítése: 2-3 

Alkalmazott fizikai ismeretek szélesítése:      2-3

Szakmai alapozás szélesítése: 1-2

Szakirányonként (min. 30 kredit)
(1 fő

 
egy. tanár)

 
3-4



A teljes oktatói létszám 75 %-a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott.
A teljes oktatói létszám 70-80%-a minősített.
A szakirányokban résztvevő vezető oktatók a 
K+F munkákban szerzett, a szakma által 
jegyzett, magas szintű szakmai 
tapasztalatokkal kell, hogy rendelkezzenek.
A vezető oktatók olyan folyamatos publikációs 
tevékenységet mutatnak fel, amely feljogosítja 
őket, hogy a doktori képzésben részt vegyenek.



Tehetséggondozás

Kiválasztás
Hallgatóhoz rendelt oktató (tutor)
TDK munka
K+F munkákba való bevonás
Részképzés külföldön

Doktori képzés



Kutatói munka fontossága





























V. Tanulástámogatás, eszközök és 
hallgatói szolgáltatások (intézményi/kari 
szinten)

Minden képzési program esetében álljanak rendelkezésre megfelelő
 eszközök a tanulás támogatására, biztosítottak legyenek a 

hallgatók által elvárható
 

hallgatói szolgáltatások. 
A vonatkozó

 
irányelvek közül:

mind a fizikai, mind a szellemi- és humán szolgáltatásokat 
biztosítani kell,
ezek kialakításakor vegyék figyelembe a hallgatói (vissza) 
jelzéseket,
az intézmény rendszeresen vizsgálja felül és folyamatosan javítsa 
e szolgáltatások minőségét.



VI. Belső információs rendszer (intézmény/kari 
szinten)

Az információk terjedjenek ki egyebek között:
a hallgatók előrehaladására és teljesítményükre,
a képzési programokkal, stb. való
megelégedettségükre,
a munkaerőpiaci alkalmazhatóságukra,
az oktatói teljesítményekre,
az intézmény kulcsfontosságú
teljesítménymutatóira,
más hazai és külföldi intézményekkel való
összehasonlításokra.



Kimenet
Végzettek elhelyezkedése
Felhasználóknál betöltött szerepe a végzetteknek, 
használhatóságuk 

Önálló gondolkodás
Innovatív készség
Kapcsolatteremtő képesség
A sikerhez való hozzájárulás…
A kompetenciák érvényesülésének mértéke

ALMA-MÁTER-rel való kapcsolat
Visszajelzések megszervezése
Továbbképzési igények kielégítése
Karrier Központok (Irodák) léte, szerepe
stb.



VII.  Nyilvánosság

Az Az öönnéértrtéékelkeléésisi
 

rendszerrendszer
 

skskáálláájjáánaknak
 kialakkialakííttáássa a elengedethetetlenelengedethetetlen

 
a ta téényleges nyleges 

helyzethelyzetéértrtéékelkelééshez shez éés a tovs a továábbi teendbbi teendőők k 
megtmegtééttééllééhezhez!!



Mit tettünk a versenyképesség 
fennmaradásához?

Akkreditációs feltételek EU elvárások  szerinti kialakítása.
Alap- és mester szakok kimeneti és képesítési feltételek 
megfogalmazása.
Oktatói elvárások, a szak akkreditációs anyagok 
előkészítésének  pontosítása különösen a mester szakokkal 
kapcsolatosan.
A mester szakok Belépési kritériumainak kialakítása, amit az 
OM a  MAB véleményével ellentétesen lényegesen felpuhított.
Intézmények pályázatokkal a laborfeltételek javítását célozták 
meg.
A főiskolák oktatóinak tudományos minősítettsége javuló
tendenciát mutat. 



Problémák:

Túl sok szak oktatására vállalkoznak az 
intézmények.
Egy-egy szakokon belül elaprózott az oktatás 
(túl sok a tantárgy, szakirány).
Kevés idő marad az aktív, nemzetközileg is 
jegyzett eredményeket felmutató kutatómunkára.
Az intézmények jelenlegi támogatási rendszere 
túl nagy hangsúlyt fektet a hallgatói létszámra, 
aminek egyenes következménye az oktatási-
tanulmányi követelmények lazulása.



Versenyképesek leszünk-e az 
elkövetkezendőkben?

Igen, ha a középiskolai természettudományi 
felkészítés színvonala jelentősen emelkedik.
A tehetséggondozást a maga helyén kezeljük.
A mesterszakra való felkészítést már az 
alapképzésben elkezdjük (Akadémiai szakirány 
beindítása).
Gondosan elemezzük a gyorsan kialakított 
alapképzési szakokon folyó oktatást, összehasonlítva 
azt nemzetközi példákkal.
Oktatók tudományos, K+F munkája jelentősen 
kiszélesedik.
A támogatási rendszer a minőségemelés irányába 
mozdítja el az intézményeket. 



Nagyon köszönöm kitüntető, 
megtisztelő

 
figyelmüket!
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