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Egyesült Arab Emírségek jó gyakorlat adatbázisa 

 

1. Felsőoktatás az Egyesült Arab Emírségek intézményeiben 

Az Egyesült Arab Emírségek (későbbiekben: EAE) felsőoktatásának 

közigazgatási háttérintézménye a The Ministry of Higher Education and 

Scientific Research, vagyis a Felsőoktatási és Tudományos Kutatások 

Minisztériuma. A minisztérium tervezi, szervezi és koordinálja az EAE 

felsőoktatási rendszerét, illetve minden olyan intézményét melyben 

magasabb fokú oktatás zajlik. A Commission for Academic Accreditation, 

vagyis a Tudományos Akkreditációs Bizottság, a minisztérium egyik 

osztályaként működik és az intézmények akkreditációjáért, 

minőségbiztosításáért felel, mely témánk szempontjából kiemelkedő lesz. 

Az EAE területén számos felsőoktatási intézmény közül válogathatnak a 

jelentkezők. Az EAE nagyon rövid idő alatt hozta létre ezt a széleskörű és 

változatos felsőoktatási rendszerét. Az állampolgárok megannyi állami 

intézetben folytathatják tanulmányaikat térítésmentesen, de számos 

magán intézmény és több akkreditált nemzetközi intézmény is 

megtalálható az országban. A hallgatók részvételi aránya alapján az 

ország előkelő helyet foglal el az oktatási intézmények rangsorában. Jelen 

állás szerint a középiskola befejező éveit töltő diákok közül mintegy 95 

százalék nő, és 80 százalék férfi azon diákok akik, a középfokú oktatási 

szint elvégzése után, vagy országon belüli, vagy külföldi székhelyű 

felsőfokú intézménybe jelentkeztek. 

Az intézmények közül egy- egy területen kiemelkedik néhány intézmény, 

melyeket érdemes hosszabban megemlíteni. Az Al-Ain székhelyű Egyesült 

Arab Emírségek Egyetem az egyik országos szinten meghatározó 

tanintézmény. 1977-1978 évében nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó 

fiatal felnőttek előtt. Mára már vezető kutatási és oktatási intézménnyé 

nőtte ki magát. Az egyetem közel 70 alapképzést kínál, ezenfelül diplomás 

programok széles skáláját biztosítja. Az akkreditáció potenciális biztosíték 

arra, hogy az egyetem hasznos, nemzetközi színvonalú oktatást nyújtson, 

illetve megfeleljen a nemzetközi szabványoknak. Az Egyesült Arab 

Emírségek Egyetem kapcsolatot tart fenn számos nemzetközi 
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intézménnyel, ennek köszönhetően a tanulók számára még több lehetőség 

adott. A nyílt beiratkozási politikát folytató egyetem fő tevékenységi körét 

alkotja a kutatás, illetve a diplomamunkákhoz kapcsolódó tevékenységek 

folytatása. A beiratkozott tanulók száma évről-évre növekszik és a 

modernizáció szellemiségét mutatja az is, hogy a hallgatók 21 százaléka 

férfi, 79 százaléka pedig nő. A folyamatosan növekvő létszám miatt az 

intézmény nemrég egy új épületkomplexumot adott át. 

Az Egyesült Arab Emirátusokban 1998-ban jött létre a Zayed Egyetem 

(ZE), melynek elsődleges célja volt a női állampolgárok oktatásba 

integrálása. Napjainkban az intézménynek már Abu Dhabiban és Dubaiban 

is található kihelyezett épülete. Az intézménybe jelentkezők 5 oktatási 

terület között választhatnak: 

 Művészetek és Tudományok 

 Üzleti Tudományok 

 Kommunikáció és médiatudomány 

 Oktatás 

 Informatikai rendszerek 

Az intézmény elsőszámú oktatási nyelve az angol, de a tehetséges 

diákoknak lehetőségük van angol-arab kétnyelvű oktatás hallgatására is. 

A ZE, csakúgy, mint az Egyesült Arab Emírségek Egyetem számos más 

intézménnyel tart fenn kapcsolatot szerte a világban. A ZE sikere 

nagyrészt az innovációs képességében rejlik, hiszen a Smart Square, 

vagyis az úgynevezett intelligens tér, itt található meg. Ez egyfajta 

szövetkezeti vállalat a ZE és az IBM informatikai cég között, amelyet 

2003-ban hoztak létre az e-üzlet elősegítésére és nemzetközi 

kommunikációs csatornák működtetésére. A ZE által 2006-ban szervezett 

„Women as a Global Leaders” (Nők a világ vezetői) elnevezésű 

konferencia egyike azon tevékenységeinek, melyeknek célja, megmutatni, 

hogy diákjai igenis teljes értékű, hasznos tagjai a társadalomnak.  

Az egyetemek mellett az EAE főiskolai rendszere 1988 óta technikailag 

orientált oktatást is biztosít az arra érdeklődőknek. Évekkel ezelőtt négy 

főiskola kezdeményezésére létrejött egyfajta főiskolai szövetség. A 

konzorcium azokat a főiskolákat gyűjti össze, melyek fő profilja a 

technológiai, informatikai oktatás. Jelenleg 12 férfi és női főiskola van 

jelen ebben a társulásban. A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt 
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intézményekben oktatják a technológiai és IKT ismereteket, olyan cégek 

közreműködésével, mint az IBM, az Intel, vagy a Microsoft. 

Az állami intézményeken kívül számos kiváló magánintézmény biztosít 

további lehetőségeket felsőfokú oktatásra. Kiemelhető közülük a 

Sharjahban és Dubaiban található Amerikai Egyetem, illetve a 

folyamatosan fejlődő Abu Dhabi Egyetem. A 2005-ben nyílt, Abu Dhabiban 

található Al Hosn Egyetem olyan magánintézmény, amely a mérnöki, 

üzleti és társadalomtudományi karokon belül több olyan szakot indított el, 

melyek elsőként jelentek meg az EAE-ben. 

A fent bemutatott intézmények mellett az Egyesült Arab Emírségek 

területén további lehetőségként szakmai és oktatási központok is 

találhatóak, azok számára, akik gyakorlatiasabb, szakmai oktatásra 

vágynak. 

 

2. Jó gyakorlat adatbázis létrejötte az Egyesült Arab 

Emírségekben 

Az Egyesült Arab Emírségek nem működtet olyan adattárat, amely 

országosan gyűjtené össze, és listázná a már megvalósult jó 

gyakorlatokat a felsőoktatás területéről. Azonban a Commission for 

Academic Accreditation (CAA) létrehozott egy adatbázist, amelynek 

felületére az egyes intézmények feltölthetik ezeket a dokumentumokat.  

A Tudományos Akkreditációs Bizottság 1999-ben jött létre az Egyesült 

Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabiban. A Ministry of Higher 

Education and Scientific Research, vagyis a Felsőoktatási és Tudományos 

Kutatások minisztériumának egyik osztályaként működik, továbbá tagja 

az Arab Network for Quality Assurance in Higher Education (ANQAHE), 

vagyis az Arab Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hálózatnak. Az Egyesült 

Arab Emírségek területén azon intézményekben lehet felsőfokú oktatást 

folytatni, amely bejegyzést kér, vagyis akkreditálja a CAA. A bizottság 

tehát egyfajta gyűjtő munkát is ellát, hiszen összegyűjti mindazon állami, 

illetve magán intézményeket, melyekben felsőfokú oktatás folyik. 

A CAA többek között tehát ellátja az ország területén működő 

felsőoktatási intézmények minőségének fejlesztését, fenntartását, az 

intézmények bejegyzését, akkreditáció által. Ennek érdekében igazoló 
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dokumentumot is kiállít az intézmény számára. Hasonlóképpen, mint 

Magyarországon a FAT. 

Az akkreditációs folyamat két részből áll: Az Institution Licensure, vagyis 

az intézmény működésének engedélyeztetéséből, valamint a program 

akkreditációból. 

Institution Licensure folyamata: 

Az engedélyeztetési folyamat az egész oktatási intézményre és annak 

tevékenységeire vonatkozik. A procedúra célja, hogy az intézmény 

engedélyt kapjon felsőfokú oktatás elvégzésére. Ennek érdekében 

különböző szabványoknak és kritériumoknak kell megfelelnie. A felsőfokú 

oktatást végző létesítményeknek be kell nyújtaniuk a bizottsághoz a 

szükséges dokumentumokat. Erről az intézmények a CAA honlapján 

érdeklődhetnek. Az engedélyezés folyamatában 10 kritériumnak és 

szabálynak kell megfelelnie az intézménynek. Miután az eljárás sikeresen 

lezárult és az engedélyt az intézmény megkapta, csak akkor 

kérvényezheti képzéseire a program akkreditációt. Amennyiben az 

akkreditáció is sikeresen lezajlott, abban az esetben kezdheti el toborozni 

a diákokat az adott képzésre az egyetem, főiskola.  

Az engedély bizonyítja, hogy az intézmény felsőoktatásnak megfelelő 

szinten működik, megfelelő irányítási struktúrával rendelkezik, 

törvényeket, szabályokat, rendeleteket betartva funkcionál, kielégítő 

fizikai, és pénzügyi erőforrássokkal rendelkezik. Az ott dolgozó oktatók, 

adminisztrátorok, technikai személyzet alkalmas az elvégzendő feladatok 

megfelelő ellátására. Az engedélyezés 5 évre vonatkozik, melyet az 

intézménynek folyamatosan újra kérvényeznie kell, illetve minden 5 évben 

meg kell újítania. Az intézmény köteles az engedélyeztetéshez szükséges 

dokumentumokat benyújtani a Felsőoktatási és Tudományos Kutatások 

Minisztériumának is, valamint évenkénti jelentés kötelezettsége van a CAA 

felé. 

Program akkreditáció folyamata: 

Annak biztosítása érdekében, hogy az egyetemeken és főiskolákon a 

nemzetközi szabványoknak megfelelő oktatás folyik, a képzéseket 

akkreditálni szükséges. Az akkreditációt neves szakemberek végzik, amely 

papírmunkával és intézménylátogatással is párosul. A vizsgálatot 

követően, a bizottság javaslatot tesz az akkreditációról, a döntést azonban 
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a Felsőoktatási és Tudományos Kutatások Minisztériumának minisztere 

hozza meg. Minden egyes programot akkreditáltatni kell, mielőtt 

megkezdődne a diákok toborzása.  

Az akkreditációra és az engedélyeztetésre vonatkozó dokumentáció 

megtalálható a CAA honlapján. 

3. Az adattár működésének hátteréről 

Az adattár kezelője és fejlesztője a CAA, amely mint fentebb említettem a 

felsőoktatási intézmények akkreditációját is végzi, így tevékenysége 

adott. A szervezet céljait továbbá négy nagyobb témakörben határozza 

meg: 

 Minőségi és tudományos normák biztosítása 

o Ennek alapján biztosítani és fenntartani azokat a 

minőségfejlesztési előírásokat, melyek lehetővé teszik az 

intézmények nemzetközi szintű működését. 

 Szolgáltatások diverzifikálása 

o Olyan megfelelő szolgáltatások és tevékenységek biztosítása, 

melyek hozzájárulnak az intézmény minőségi színvonalának 

növeléséhez. 

 A hatékony működés biztosítása 

o Hatékony és eredményes működés biztosítása a gyorsan fejlődő 

felsőoktatási szektor számára 

 Nemzetközi profil kialakítása 

o Elérni, hogy aktív, kooperatív és befolyásos szerepet játszon az 

intézmény a nemzetközi oktatás területén. 

Az adatbázis használata, illetve ebben a tekintetben is a jó gyakorlatok 

feltöltése csak az akkreditált intézmények számára elérhető. A feltöltés 

olyannyira nyilvános, hogy bárki tölthet fel jó gyakorlatot, amennyiben 

valamelyik bejegyzett intézmény gyakorlatáról van szó. 

Az adattárba kerülés jogszabályi hátterét maga az akkreditáció és az 

intézmény számára kiadott engedély, licensz adja meg, hiszen az 

adattárba csak a bejegyzett intézmények jó gyakorlatát lehet feltölteni. A 

feltölthetőség tehát, ebben az esetben korlátozott. Az adattár pedig abban 

az esetben zárt rendszerként működik, hogy jelenleg kívülállóként nem 

lehet belépni és “keresgélni” a jó gyakorlatok között. Bár a CAA honlapja 

“olvasztó tégelyként” jellemzi az adatbázist, illetve kiemeli, hogy 
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elsődleges célja, hogy az Egyesült Arab Emírségek egyetemei és főiskolái 

minél több nemzetközi tanítási stílust és kultúrát megismerjenek, az 

adattár mégsem érhető el mindenki számára. Ennek egyik oka lehet, hogy 

az adattár feldolgozás alatt áll, és nem rég jött létre. A CAA azonban azt 

ígéri, hogy a feltöltött jó gyakorlatok, melyek megfelelnek a felállított 

kritériumoknak, publikálva lesznek a honlapon. 

4. A jó gyakorlat adattár alapvető jellemzőinek bemutatása 

A jó gyakorlatok felépítésével kapcsolatban egyelőre nem lehet 

nyilatkozni. Nem látjuk, milyen adatokat tartanak nyilván a jó 

gyakorlatokról, milyen adatok mélysége, tartalma, leírása érthetősége, 

felhasználhatósága. A CAA azonban felállított bizonyos kritériumokat, 

melyek alapján a feltöltött bejegyzéseket meg jelentetik. Az előírás 

végülis egyszerű; minden jó gyakorlatnak olyan újszerű, építőjellegű 

megközelítéseket kell tartalmaznia, amely bizonyíthatóan, vagy már 

bizonyítottan hozzájárul az adott intézmény minőségi színvonalának 

emeléséhez. A jó gyakorlatnak valamilyen módon tehát mindenképpen 

kapcsolódnia kell az intézményhez, akár úgy, hogy a diákok milyen 

szerepet vállalnak a döntéshozatalban, akár a minőségértékelés, vagy 

kockázatkezelés szempontjából.  

A beadványt a terület szakértői bírálják felül, majd ennek megfelelően, 

amennyiben valóban értékes és használható információkat tartalmaz, 

akkor publikálják a CAA honlapján. Továbbá a feltöltő intézmény számára 

lehetőséget ad a bizottság arra is, hogy az adott jó gyakorlatot egy 

előadás formájában prezentálják a CAA workshopjai alkalmával, az 

Emírségek területén. 

Ezeken kívül, további kritériumok jelennek meg, pontokban 

megfogalmazva: 

 Minden feltöltött jó gyakorlatnak meg kell felelnie a CAA által 

meghatározott előírásoknak. 

 A CAA fenntartja magának a jogot, hogy változtasson a beadvány 

formáján, megfogalmazásán, nyelvtani hibáin, minden további 

változtatás előtt azonban egyeztet az intézménnyel. 

 A beadott dokumentumok a CAA tulajdonát képezik, ezek 

felhasználása azonban csak az adattár részére történnek, a feltöltő 

intézmény szellemi tulajdonhoz fűződő joga nem sérül. 
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 Amennyiben a benyújtó intézménynek problémája van, azonnal kérheti 

az adatok törlését az adatbázisból. 

 Minden bejegyzést két évenként felülvizsgálnak és amennyiben, nincs 

érv a megtartása mellett, úgy törlik azt az adatbázisból. Ez biztosítja, 

hogy az adatok mindig frissek és naprakészek maradjanak. A törölt jó 

gyakorlatok címei, azonban megmaradnak a honlapon, amely alapján 

ismét visszakereshetővé válik. 

 A benyújtó intézménynek igazolnia kell, hogy a jó gyakorlat az 

intézmény szellemi tulajdona, és ezt érvényes adatokkal alá kell 

támasztania. 

 A CAA teljes körű titoktartást biztosít minden bejegyzés számára. 

 Minden feltöltött nyilatkozat egyfajta megállapodás a CAA-val, a 

felsorolt szabályok betartására 

A konkrét adattárhoz tehát egyelőre nem lehet hozzáférni, de a feltöltött 

jó gyakorlatok megtalálhatóak lesznek a honlapon. 

A CAA fenntartja jogát, javíthat a beadványon, azonban leginkább 

nyelvtani, formázási kérdésekben, további változtatások esetén, felveszi a 

kapcsolatot a bejegyző intézménnyel. 

Az adattár kialakításának célja volt, hogy létrejöjjön egy olyan felület, 

melynek segítségével az Emírségek területén található egyetemek, 

főiskolák a már megvalósult jó gyakorlataikat megoszthassák egymással, 

és ennek segítségével növeljék intézményük minőségének színvonalát.  

5. Új jó gyakorlat feltöltése az adattárba 

 Az adatbázis még nem elérhető, illetve a feltöltött bejegyzések még nem 

olvashatóak, azonban a feltöltéshez szükséges adatlap megtalálható a 

honlapon. 

Az adatlap 5 részből áll: 

1) A feltöltő személyes adatai: 

név, e-mail cím, telefonszám 

2) A feltöltendő jó gyakorlat adatai: 

- az intézmény választható, egy legördülő fül segítségével, amelyben a 

CAA által akkreditált, az Emírségek területén található felsőoktatási 

intézmények vannak felsorolva 

- az intézmény weboldala 
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- a jó gyakorlat címe, megnevezése, maximum 10 szóban, amelynek 

kulcsszavakat is tartalmaznia kell 

- a jó gyakorlat jellemzése abban a tekintetben, hogy hogyan és miért is 

kapcsolódik a CAA szabványaihoz 

- a jó gyakorlat célkitűzései; annak leírása, hogy milyen céllal jött létre 

a gyakorlat, illetve milyen értéke van a felsőoktatásban 

- gyakorlati leírás; ebben a részben be kell mutatni, hogyan lehet 

alkalmazni az adott jó gyakorlatot, illetve miért is újdonság az adott 

gyakorlat, hogy miként javította a már meglévő gyakorlatot, fel kell 

tüntetni a gyakorlat korlátait, esetleges hátrányait 

- bizonyíték a sikerre, illetve hatása a felsőoktatás gyakorlatában: a 

gyakorlat előnyei felsőoktatási közegben, figyelembe véve a 

pozitívumokkal járó változásokat 

3) A következő rész opcionális 

Bármilyen jegyzet, információ, vagy megjegyzés, amely érdekes lehet, 

vagy akár ebben a szakaszban tüntethetik fel az intézmények a jövőbeni 

fejlesztési terveiket. 

4) , 5) Az utolsó két pontban pedig olyan képek, illetve csatolmányok 

tölthetők fel, melyek esetleg segítséget jelenthetnek a jó gyakorlat 

megértésében, vagy a jó gyakorlat egy-egy mozzanatát, folyamatát írják 

le, ábrázolják. 

 

6. Összegzés 

Összegzésként elmondható, hogy a CAA jó gyakorlat adattár modern és 

hasznos kezdeményezés. További működéséhez fejlesztési munkálatokra 

van szükség, hogy az adatbázis később megfelelően funkcionáljon. 

Mindenekelőtt mindenki számára elérhetővé kell tenni az adatbázist. 

Hasznos ötlet, hogy a megfelelő jó gyakorlatokat publikálják a honlapon, 

ennek segítségével, bárki találhat számára megfelelő anyagot.  



 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. 

Tel.: +36 1 235-7200 

www.ofi.hu 

www.femip.hu 

 

7. Tudástár, hasznos linkek: 

CAA honlap: 

https://www.caa.ae/caa/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1 

 

Felsőoktatási és Tudományos Kutatások Minisztériuma: 

https://www.mohesr.ae/en/ 

 

CAA jó gyakorlat adattár: 

https://www.caa.ae/caa/DesktopDefault.aspx?tabindex=16&tabid=66 

 

Az EAE felsőoktatásáról:  

http://www.uaeinteract.com/education/ 

 

Bejegyzett intézmények listája: 

https://www.caa.ae/caa/DesktopModules/Institutions.aspx 

 

Egyesült Arab Emírségek Egyetem:  

http://www.uaeu.ac.ae/ 

 

Zayed University: 

http://www.zu.ac.ae/main/en/  

https://www.caa.ae/caa/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1
https://www.caa.ae/caa/DesktopDefault.aspx?tabindex=16&tabid=66
http://www.uaeinteract.com/education/
https://www.caa.ae/caa/DesktopModules/Institutions.aspx
http://www.uaeu.ac.ae/
http://www.zu.ac.ae/main/en/

