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AZ ELŐADÁS TARTALMA

 A minőség fogalmának értelmezése

Minőségértékelés és akkreditáció

 A minőségértékelés európai keretrendszere (ESG)

 A MAB intézmény - és programakkreditációs eljárásai

 A Tanárképző Központok működésének jogszabályi 

háttere  

 A Tanárképző Központok minőségértékelése



A MINŐSÉG FOGALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE

 Alapvetések

 A minőség egységes, általánosan elfogadott definíciója nem

létezik (a fogalom, történeti fejlődése során rendszerint az

igények kielégítésének mértékével kapcsolódott össze – a

minőség „átadott érték”)

 A „minőség értékelés” tartalmának értelmezéséhez a minőség

fogalmának definiálása elengedhetetlen

 A hazai felsőoktatásban a minőségfogalom értelmezése nem

egységes, következésképpen a tanárképzésben sem az

 Minőségfogalom az ISO szerint: annak mértéke, mennyire teljesíti

a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket



A MINŐSÉG ISO SZERINTI FOGALMÁBÓL ADÓDÓ

KÖVETKEZTETÉSEK

 A minőségértékelés előfeltételei

 A megfelelés mértékének megállapításához szükséges, hogy

kidolgozott mérési eljárások álljanak rendelkezésre (megfelelés

az objektivitás, megbízhatóság, érvényesség kritériumainak)

 A saját jellemzők körének meghatározása szükségessé teszi

annak meghatározását, hogy mi a minőségmérés tárgya (azaz

minek a megfelelőségét vizsgáljuk)

 A követelmények meghatározása. A követelmények
megállapításának előfeltétele a követelményeket támasztók

meghatározása, azaz az érdekelt felek körének feltárása



A MINŐSÉGÉRTÉKELÉS ÉS AZ AKKREDITÁCIÓ FOGALMI

RENDSZERE

 Minőség (quality): annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját

jellemzők egy csoportja a követelményeket.

 Megfelelőség értékelési rendszer (conformity assessment

system): olyan rendszer, amelynek saját eljárási és igazgatási

szabályai vannak a megfelelőség értékelés elvégzésére.

 Akkreditálás (accreditation): olyan tevékenység, amelynek alapján

egy erre felhatalmazott szervezet hivatalosan elismeri, hogy egy

testület vagy személy alkalmas meghatározott feladatok

elvégzésére.

….. A fogalmi rendszer (felső)oktatási folyamatokra történő adaptálása még

nem történt meg. A felsőoktatásban alkalmazható fogalmi rendszernek a

kialakításával a hazai felsőoktatás régi adósságát törlesztené.



A  FELSŐOKTATÁS MINT „SZOLGÁLTATÁSI

TEVÉKENYSÉG” MINŐSÉGKÖZPONTÚ SAJÁTOSSÁGAI

 A minőség az „érték átadója” és az „érték átvevője”
együttműködése során jön létre (azaz, az érték átvevője közvetlen
hatással van a létrejött minőségre)

 A hibás teljesítés utólagos javítási lehetősége erősen korlátozott, és
rendkívül költségigényes

 A megfelelő teljesítés valószínűsége a (képzéssel összefüggő)
folyamatok szabályozásával növelhető

 A cél: minőségbiztosítás bevezetése és fenntartása

Minőségbiztosítás (quality assurance): a minőségmenedzsment
tevékenység azon része, amely a bizalomkeltésre összpontosít az iránt,
hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.



A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRTÉKELÉSÉNEK EURÓPAI

KERETRENDSZERE

 ESG*

 Stratégia és eljárások a minőség biztosítására

 Képzési programok indítása, követése, és rendszeres belső 
értékelése

 A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere

 Az oktatók minőségének biztosítása

 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások

 Belső információs rendszer

 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása

* Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher

Education Area (A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei) 

Helsinki: ENQA, 2005. (2015 május: felülvizsgálat és változások)



A MAB INTÉZMÉNY- ÉS PROGRAMAKKREDITÁCIÓS

ELJÁRÁSAI



MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ

Az önértékelés tartalma 



MAB PROGRAMAKKREDITÁCIÓ

Az önértékelés tartalma

1. A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való 

megfelelés
A képzés aktuális tanterve;  A képzés személyi feltételei;  A szakon folyó képzés tudományos háttere; 

A szakon folyó képzés infrastrukturális feltételei;  A képzési létszám és kapacitás

2. A képzési folyamat és eredményei
Tananyagfejlesztés. A gyakorlati képzés. A szak hallgatóinak felkészítése a továbblépésre. Az 

értékelés és az ellenőrzés módszerei, eljárásai és szabályai. Az előírt kompetenciák elsajátítása. A 

képzés eredményessége, a hallgatói létszámadatok

3. Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés rendszere és eredményei
A „szak” gazdája, menedzselése a feladatok és hatáskörök feltüntetésével. A szakra vonatkozó belső, 

rendszeres, szervezett minőségbiztosítási tevékenység, és annak eredményei. Intézkedések, reakciók 

esetleges korábbi MAB határozatok észrevételeire

4. C–SWOT analízis



A TANÁRKÉPZŐ KÖZPONTOK MŰKÖDÉSÉNEK

JOGSZABÁLYI HÁTTERE

 NFtv*

 103. § (1) Azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános
iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a
tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos
feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati
képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja, amelynek
vezetője főigazgató. Intézményenként egy tanárképző központ
létesíthető.

 (2) A tanárképző központ koordinálja különösen a hallgatói
meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a
pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és
szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon
követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez.

*2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról



A TK-K A MAB AKKREDITÁCIÓS RENDSZERÉBEN

NFtv 103.§ Tanárképző Központok feladatai

(1) Szakmai, tartalmi, 
szervezeti és 
tudományos feladatok 
összehangolása,

Elméleti és gyakorlati 
képzés szervezése

(2) Hallgatói meghallgatás, 
kiválasztást, felvételt, 
átvételt, a kreditelismerés, a 
pedagógiai szakképzés, a 
záróvizsga, iskolai 
gyakorlat,
hallgatói előremenetelt, 
pályakövetést



A TK-K MINŐSÉGÉRTÉKELÉSE, AZ ELJÁRÁSREND

KIALAKÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI

 A Tanárképző Központok akkreditációs szempontú értékelésének

indokoltsága/szükségessége - a jogi szabályozás követelményei és

következményei

 A Tanárképző Központok működésének értékelése - STANDARDOK

kialakítása

 A TK-k belső minőségértékelésének feladatai

 Illeszkedésvizsgálat a MAB intézményakkreditációs eljárásához

 Illeszkedésvizsgálat a MAB programakkreditációs eljárásához

 Az értékelési eljárás személyi feltételrendszere



„A legtöbb minőségprogram két lehetséges ok miatt mond csődöt:

van bennük rendszer szenvedély nélkül, 
vagy szenvedély rendszer nélkül”

(Tom Peters)
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