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Intézményakkreditációs
jelentés megküldése

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási minőségbiztosítás eurói)ai sztenderdjei és
irányelvei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG 2oi5) alapján értékelte az
EötvösJózsefFőiskolaminőségbiztosításirendszerét.AMABazintézményiészrevételekfigyelembevételével

véglegesített akkreditációs jelentést az alábbi határozattal fogadta el. (A jelentés a határozat melléklete.)

A MAB Testület 2o22/=/VI/i. számú határozata

A MAB Testület az intézményakkreditációs vizsgálat eredményeként az Eötvös ]ózsef Főiskolát akkreditálja,
az   intézmény   akkreditációja   -   a   jelentésben   meghatározott   fejlesztési   javaslatok   megvalósítására,
hiányosságok  pótlására  vonatkozó  intézményi  intézkedések  2o24.  november  3o-ig  történő  megküldése
mellett - 5 évig, 2o27. május 27-ig hatályos.

A MAB Testület által e]fogadott látogató bizottságí jelentés és indoklása

Az intézményi önéitékelés és a helyszíni látogatás alapján megállapítható, hogy az Eötvös József Főiskola az
Eurói)ai  Felsőoktatási Téi.ség minőségbiztosításának  sztenderdjei  és  irányelvei  (ESG  2io5,  Standards  and

Guidelines  for  Quality  Assurance  in  the  European  Higher  Education  Area)  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 ei.ős a
kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya i.észben illeszkedik az
intézményi stratégiához.

A   támogató    folyamatok    -    pénzügyi,    gazdálkodási,    informatikai,    létesítmény-gazdálkodás    és    az
infrastruktúra j ó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez.
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Az  Eötvös |ózsef Főiskolán  a belső  minőségbiztosítási  rendszer  és  annak  ESG  2oi5  megfelelése  tovább
fejlesztendő,  ezért  szükséges  az  akkreditációs  jelentésben  felsorolt  javaslatok  megvalósítását  és  azok
eredményeit figyelemmel kísérni az intézmény által megfogalmazott - az akkreditációs hatályt nem érintő
- félidős jelentésben, hogy a meghozott intézkedések betölthessék intézménytámogató szerepüket.

Az eredményes akkreditációhoz ezúton gratulálok! Munkájukhoz további jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel:

Melléklet: a Testület áltaL elfogadott látogatóbizottsági indoklás
MAB jelentés az intézményakkreditációs értékeléséről

Kapja még: Csák János miniszt€r, K[M
Dr. György László államtitkár, KIM
Dr. Hankó Balázs helyettes államtitkár, KIM
Brassói Sándor mb. elnök, OH
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Prof. Dr. Cséi)e Valéria

a MAB elnöke
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