
 

 

 

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS  

 

A MAB Testület 2020/03/V/2. számú határozata 

A MAB az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként a Dunaújvárosi Egyetemet 
akkreditálja, az egyetem akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos 
megfelelés esetén azzal, hogy az intézmény a kért intézkedésekről szóló írásbeli jelentését 2022. 
szeptember 15-ig megküldi – 2025. április 9-ig hatályos. 

 

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

Az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy a Dunaújvárosi 
Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő 
minőségbiztosítási rendszert működtet. Az intézmény minőségbiztosítási-és fejlesztési 
folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A 
vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás 
menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi 
stratégiához. A támogató folyamatok –pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítmény 
gazdálkodás –és az infrastruktúra jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.  

A Dunaújvárosi Egyetem az ESG 2015 standardoknak és irányelveknek megfelelő 
minőségbiztosítási rendszert működtet, a minőségbiztosítás rendszerezett támogató 
tevékenység. A belső minőségbiztosítási rendszer képes a Dunaújvárosi Egyetem oktatási és 
kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és 
ezzel azok minőségéhez hozzájárulni. 

Az írásbeli tájékoztatás kérésének főbb indokai 

A jelentős előrehaladás ellenére még vannak javítani való teendők, illetve a megkezdett 
folyamatokat tovább kell erősíteni a javaslatokban megfogalmazottak szerint: 

 A nagyszámú pályázat lehetőséget teremt a magas szintű tudományos publikációk 
számának növeléséhez, azonban jelenleg ennek eredményei még kevésbé mutatkoznak. 
Bár a pályázatok témái aktuálisak, lehetővé tennék a nemzetközi kapcsolatok 
kiszélesítését, ebben még további előre lépés szükséges. 

 Az egyetemként való relatíve rövid működés megkívánja a jelenleg futó képzési formák, 
szakok költségvetési és a piaci igényeknek való megfelelés vonatkozásában történő 
értékelését. 

 Az egyetemi oktatói korfa optimális arányainak biztosítása érdekében növelni kell a 
fiatal tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszámát, a habilitálni kívánók és a 
PhD fokozatszerzésben részt vevők támogatásával. 
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 A minőségi mutatók egzaktabb meghatározása és a folyamatok, eredmények 
számszerű bemutatása segítené az átláthatóságot és a fejlődést tükröző nyomon 
követhetőséget. 

 Az egyetemmé válással kapcsolatos minőségi elvárások vonatkozásában a három-
szintű tudományos tevékenység (Tudományos Tanács – tudásmegosztás; 
Tehetséggondozási Tanács; Tudományos rendezvények) mellett kiemelt figyelmet 
igényelne az oktatói tudományos minősítettség arányának a növelése – ehhez 
megfelelő akcióterv kidolgozása – minőségi mutatókat tartalmazó korszerű kritérium 
rendszer és ütemterv elkészítése 

 


