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Minőségfelmérő és minőségbiztosítási bizottság 2011-es évi jelentése 
 
 
A jelentés a 2010/11-es tanév oktatási, a 2011-es év kutatási, gazdasági, menedzsmenti eredményeit és a 
2011/12 tanév oktatási tervezetét tárgyalja, az alábbi adatok ismeretében: 

- A Rektori Hivatalhoz beérkezett és tárolt tantervi, álláskereti, hallgatói, oktatói, adminisztrációs 

információk, 

- A 2011. évi szenátusi előterjesztések dokumentumai, beleértve az éves jelentéseket – kutatási, 

tanulmányi, felvételi, akkreditációs, operatív tervteljesítési stb. jelentések, 

- A kari minőségbiztosítási jelentések és azok adatbázisai, 

- A bizottság által elkészített felmérések és szúrópróbák – eljárás ismeret, törzskönyvi kimutatás, 

honlapok által biztosított információk, kari hirdetőtáblák kiértékelése – alapján. 

A jelentés abban különbözik a kari jelentésektől, hogy nem tárgyalja a 2010/11 tanév minőségi mutatóit 
csak a hallgatók végső eredménye szempontjából, minden adat, amit felhasznál az a 2011-es évre vagy a 
2011/12-es tanév első felére érvényes. Mivel az adatszolgáltatás terén, mind az oktatók, de főleg a 
hivatalok szintjén találkozhattunk mulasztással, az eredményekben létezik egy bizonyos torzítás, amely 
a bizottság megítélése szerint nem módosít jelentősen az összképen. 
A jelentés tagolásában igyekeztünk követni az ARACIS elvárásokat, s ahol lehetséges volt, a mutatókat 
is meghatároztuk és értékeltük. 
 
1. A működtetett tanulmányi programok jellemzése és minőségi mutatói 
A 2011-es év első felében az egyetem 30 tanulmányi programot működtetett. Az új tanévben már csak 
27 tanulmányi programot indított, mivel a Pedagógia, Környezetgazdaság és Környezetföldrajz szak 
csak a ciklust túlhaladó hallgatókat iskoláztatta. Mint az 1. táblázatból is látható, a működtetett 
tanulmányi programokból 14 akkreditált, míg 13 ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik.  
 
1. táblázat. A 2011/12 tanévben működő programok 
Kar Tanulmányi program Jogi állás 

Szociológia  Akkreditált 
Kommunikáció és közkapcsolatok  Akkreditált 
Élelmiszeripari mérnök  Akkreditált 
Környezetmérnök  Akkreditált 
Ipari biotechnológia Ideiglenesen 

engedélyezett 

Műszaki és 
Társadalomtudományi Kar 

Csíkszereda 

Mérnök- menedzser Ideiglenesen 
engedélyezett 

Román nyelv és irodalom – angol nyelv és 
irodalom  

Akkreditált 

Könyvelés és gazdálkodási informatika  Akkreditált 
Agrár- és élelmiszeripari gazdaság  Akkreditált 
Általános közgazdaság  Akkreditált 
Összehasonlító és világirodalom – angol 
nyelv és irodalom 

Ideiglenesen 
engedélyezett 

Gazdasági és 
Humántudományok Kar 

Csíkszereda 

Marketing Ideiglenesen 



engedélyezett 
Statisztika és gazdasági előrejelzések  Ideiglenesen 

engedélyezett 
Fordító – tolmács  Ideiglenes engedély 
Kommunikáció és közkapcsolatok  Akkreditált 
Informatika  Akkreditált 
Számítástechnika  Akkreditált 
Mechatronika  Akkreditált 
Automatika és alkalmazott informatika  Akkreditált 
Kertészmérnök  Akkreditált 
Számítógépes művelettervezés és 
gyártásirányítás 

Ideiglenes engedély 

Távközlés Ideiglenes engedély 

Műszaki és Humántudományi 
Kar Marosvásárhely 

Egészségügyi szakpolitikák és 
szolgáltatások 

Ideiglenes engedély 

Környezettudomány  Ideiglenes engedély 
Nemzetközi kapcsolatok és európai 
tanulmányok  

Ideiglenes engedély/ 
akkreditált 2012 

Jog  Ideiglenes engedély 

Természettudományi és 
Művészeti Kar Kolozsvár 

Fotóművészet-filművészet-média  Akkreditált 
 
Ősz végére a Kertészmérnöki szak is megszerezte az akkreditációt, így a 2011-es év végére 15 
akkreditált és 12 ideiglenes működési engedéllyel rendelkező programot működtetett az intézmény. 
Közben, a harmadik és negyedik évharmadban elkészültek a Kommunikáció és közkapcsolatok (MV) és 
a Nemzetközi kapcsolatok – európai tanulmányok programok akkreditációs dosszié is, amelyeket a 
Szenátus a belső felmérés nyomán külső felmérésre javasolt. 
A tanulmányi programok karokra való leosztását az 1. ábra tartalmazza. 

1. ábra 
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A működtetett tanulmányi programokra jellemző, hogy megfelelnek az ARACIS sajátos elvárásainak, 
hisz a tantárgy struktúrájuk, megoszlásuk és összes óraszámuk betartja az elvárásokat. Mint az a 2. ábrán 
is látható, a 4. éves programok, a jog kivételével, 3100 óra feletti terheléssel rendelkeznek, míg a humán 
és társadalomtudományi programok 2000 óra körüli terhelést tartalmaznak. 

 
2. ábra. 

  
Ezen programok átlagban 8 tantárgyat tartalmaznak, kivételt képeznek a társadalomtudományi, humán 
és művészeti tárgyak, ahol a felaprózottság jellemző. Ha ezekhez a tárgyakhoz hozzárendeljük a 
kötelező Kultúrtörténetet és a Testnevelést, elmondható, hogy nincs olyan program az EMTE-n, ahol ne 
lenne heti 10 tantárgya a hallgatónak. 
   

3.ábra 
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A magas tantárgyszámhoz rendelhető a magas heti óraszám is, hisz, ahogy a 4. ábrából is látszik, a 
kötelező és kötelezően választandó heti kontaktórák száma meghaladja sok esetben a 29-et. Ha tovább 
elemezzük a TP-at azt tapasztaljuk, hogy a 14+4 hetes szemeszterre vonatkoztatva, egy EMTE hallgató 
minimális napi terhelése, leszámítva a két valójában kötelező, de a tantervben szabadon választhatóként 
szereplő tárgyat, 10 óra közül mozog. Ez a szorgalmi időben napi 5-8 órarendi óra mellé 2-5 óra egyéni 
felkészülést, a szesszióban pedig napi 10 óra tanulást jelent. 

 
4. ábra Heti kötelező terhelés 

  
 
Neveléstudományi szempontból megfontolandó ez a túlzott terhelés a BSc szintű oklevélért – amely sok 
esetben sajnos nem biztosít megfelelő munkahelyet, mesterképzés hiányában. A nagyon sok kis 
óraszámú tantárgy következtében a humán szakok heti tantárgy-óraszáma alacsony, a műszakiakhoz 
viszonyítva (5. ábra). Ez az aprózottság megnyilvánul a félévi vizsgaszámokban is (6. ábra). 
 

5. ábra 
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6. ábra 

  
Az intézményben az átlag szemeszteri vizsgaszám 4,3 körül mozog, amit főleg a humán TP-ok haladnak 
túl. Ha figyelembe vesszük a vizsga és kollokviumi kötelezettségeket egy szemeszterre vetítve, azt 
tapasztaljuk, hogy együttesen elég nagy számot jelentenek (lásd a 7. ábrát), hisz a 7,5 egyetemi 
átlagértéket sok TP túlhaladja.  

7. ábra 
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Ez annak is köszönhető, hogy a TP kidolgozásakor nem a hallgatók, hanem a rendelkezésre álló oktatók 
érdekei jelentik az elsődleges szempontot. Ezt támasztja alá pld. az is, hogy a heti ütemezésű ellenőrzést 
feltételező évközi felmérést, melyre a Szenátus is felkérte a karokat, egyáltalán nem támogatták (lásd a 
8. ábrát), a könnyebb, egyszeri félév végi értékelést karolva fel. Ennek köszönhetően a vizsgaidőszak is 
jól telítve lett, hisz vannak TP-ok, ahol 8-9 felmérés is szerepel a tantervben. 
 

8. ábra. Évközi felmérések átlagos száma a TP-okon  

 
 
Ennek a gyakorlatnak következtében egy vizsgaidőszakra elég sok hallgatói kötelezettség hárul, hisz 
gyakran előfordul, hogy a kollokvium teljesítése lehetetlen évközben, és így az is a szesszióban történik. 
 

9. ábra 
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Megítélésünk szerint, bár a tanulmányi programok teljesítik az ARACIS feltételeit, pedagógiai 
szempontból a hallgatók túlterheltek. Ott, ahol nem az óraszám a megterhelő, gondolunk itt azon 
szakokra, ahol a heti óraszám 20 körül mozog, ott a nagy tantárgyszám okozza a problémát. Épp ezért 
javasoljuk a kari tanácsoknak a TP-ok felülbírálását és érdemi javítását, ahol nem az oktatói állások 
lefedése, hanem a neveléstudományi szempontok legyenek a döntőek. 
  
 
2. Az oktatói állomány helyzete és minősítése 
 
A 2011/12 tanévre az EMTE a törvényes előírásoknak megfelelően összeállított álláskeretekben 279 
állást tervezett (lásd a 2. táblázatot), melyből saját főállású oktatóval lefedett 186 állás és 93 állás 
szabad.  
 
2. táblázat. Oktatói állások és azok megoszlása a karokra. 
Kar  GHT  MTT  MHT  TTM  Egyetem  

Állás  

Főállású  

Szabad állás  

Ö
sszes állás  

Főállású  

Szabad állás  

Ö
sszes állás  

Főállású  

Szabad állás  

Ö
sszes állás  

Főállású  

Szabad állás  

Ö
sszes állás  

Főállású  

Szabad állás  

Ö
sszes állás  

Professzor  2 0 2 6 2 8 4 3 7       12 7 19 
Docens  8 3 11 4 3 7 16 4 20 6 1 7 34 11 45 

Adjunktus  16 8 24 17 5 22 35 31 66 13 7 20 81 51 132 
Tanársegéd  15 6 21 8 7 15 19 7 26 8 4 12 50 24 74 
Gyakornok  1 0 1 3 0 3 2 0 2 3 0 3 9 0 9 

Összesen  42 17 59 38 17 55 76 35 121 30 14 44 186 93 279 
Ahogy a 10-13 ábrákból is kivehető, az egyetemen elég jó az oktatói állás struktúra és annak 
lefedettsége. 
 

  
10. ábra. 11. ábra 
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12. ábra 13. ábra 
 
 
A szabad állások és az elfoglalt állások struktúrája is elég nagy hasonlatosságot mutat. Ami felróható az 
állás struktúra tekintetében, az adjunktusi állások túl nagy aránya a tanársegédihez képest, ami a több 
helyszínű oktatásnak, a kislétszámú évfolyamoknak, a kevés gyakorlati órát és sok előadást tartalmazó 
tanumányi programoknak az eredménye. Talán ezzel 
is magyarázható, hogy az intézmény szintjén a 
lektori fokozat betöltésére elég alacsonyra helyezték 
a mércét, ami ahhoz vezetett, hogy sok esetben a 
jelenlegi tudományos elvárások teljesítése problémát 
okoz (gondolunk a doktori cím megszerzésére és 
természetesen a docensi elvárások teljesítésére is).               
 Ha megfigyeljük a doktori fokozattal 
rendelkezők arányát az összes főállásúhoz 
viszonyítva (14. ábra), azt tapasztaljuk, hogy az elég 
messze áll a tanügyi törvényben megfogalmazott 
elvárásoktól, hisz eszerint nem lehet főállású 
egyetemi oktató, akinek nincs doktori fokozata.  
Ami a kialakított állások főállású oktatókkal, 
valamint a főállások professzor és docens fokozatú 
oktatókkal való lefedettséget illeti a tanulmányi programokra vetítve, elmondható, hogy csak a GHK kar 
igyekezett arra, hogy az akkreditált szakok teljesítsék az ARACIS elvárást, a többi kar sok esetben nem 
tesz eleget a Szenátus által megfogalmazott elvárásoknak az ARACIS mutatók betartása tekintetében 
(lásd a 3. táblázatot), kivéve az idén akkreditált szakokat. 

 
14. ábra 

Az egyetem szintjén átlagolva, a főállásúakkal való lefedettség elég közel áll az elvárásokhoz, de vannak 
programok, ahol ez túl nagyra van tervezve (Szociológia 91,7%, KT - 89%), vagy a docens és professzor 
arány oly messze áll a 25%-os lefedettségtől (Fordító-Tolmács), hogy a 2012/13 tanévi akkreditáció 
veszélyben van. 
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3. Táblázat. Az akkreditációs mutatók (új szakok kivételével) 
Tanulmányi programok Állások Betöltött Arány, % Prof+doc, % 
EM 21.69 14.97 69.04 31.05 
KM 20.03 12.22 61.01 24.8 
PR 13.46 10.21 75.85 34.77 
Szoc 11.54 10.81 93.67 29.05 
AKG 12.31 10.1 82.04 32.55 
AgrKG 11.52 9.36 81.25 37.52 
KGI 14.87 10.41 70.00 25.05 
R-A 9.85 7.23 73.08 43.96 
PR 10.67 8.32 77.98 49.88 
Informatika 14.65 9.07 61.91 29.99 
Automatika 21.7 14.01 64.56 30.05 
Számítástechnika 22.55 15.68 69.53 28.25 
Mechatronika 19.92 13.22 66.37 42.97 
Kertészmérnöki 18.98 13.69 72.13 27.61 
Fordító 19.66 5.62 28.59 2.31 
KT 11.18 10 89.45 23.6 
ET 12.81 9.17 71.58 25.41 
FFM 13.15 9.81 74.60 10.19 

Az üres állások lefedése főállásúakkal vagy meghívott oktatókkal történik. Ez utóbbi esetben nincs 
mindig teljesítve az a törvényes elvárás, miszerint a szenátusok írásos beleegyezésével fogadhatunk 
társult oktatót. A nyugdíjállományban levők helyzetét a 15. ábra tükrözi. Látható, hogy az egyetemen 
szerződéssel alkalmazott nyugdíjas oktatók száma nem nagy, és a lefedett órák száma is elhanyagolható. 
 

15. ábra 
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A hallgató / oktatói állás arány az egyetemen elég alacsony, 7 körüli értéken mozog. Ez tanulmányi 
programokra vetítve különböző (lásd a 16. ábrát), 4-től 9,8 értékig váltakozva. 
 

16. ábra Hallgató / oktatói állás arány 

  
A hallgató / főállású oktató arány az egyetemen a 10 körüli értéken mozog, bár a Szenátus ennél 
nagyobb számot határozott meg optimális értékként. A TP-okra való lebontást a 18. ábra tükrözi. Jól 
látható, hogy nagyon kevés program teljesíti az általunk megszabott, fenntarthatónak becsült elvárást, 
mindössze egy műszaki és egy humán-társadalomtudományi TP teljesíti azt. 
 

17. ábra. Hallgató / oktató arány. 
 

 
 

Az oktatók értékelése, bár nagy késedelemmel, de megtörtént a 2011-es évre is. Mind a kollegiális, mind 
a menedzsment általi felmérést a szabályzatnak megfelelően bonyolították le, de az adatfeldolgozás 
sokat váratott magára. Ez a késedelem főként a kari vezetők érdektelenségének tudható be, akik nem sok 
értelmét látják ezen elvárás teljesítésének. Ami még meglepőbb, hogy a tanulmányi 
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programcsoportokon belül még 3 év se volt elegendő megtanulni az eljárást, annak ellenére, hogy a 
tanszékvezetők már több, mint 4 éve ugyanazok. Vagy nem ők végzik a tanszékvezetői feladatokat? 
A formai szempontokon túlmenően, a 18. és 19. ábrán feltüntetett eredmények nemcsak az oktatókat 
minősítik, hanem a vezetőket és természetesen a hallgatókat is, akik részt vettek a felmérésben. 

 
18. ábra 

  
 

19. ábra 

  
 

Elemezve a két oktatói felmérést megállapítható, hogy szükséges egységesíteni a kiértékelést, vagyis 
mindkét esetben a legnagyobb számérték a legjobb a minősítést kell, hogy jelentse, a legkisebb pedig a 
leggyengébbet. Ugyancsak megjegyzendő, hogy elég sok esetben a kiértékeléseknek nincs semmi 
üzenete sem az oktató, sem a hallgató felé. Ezért mondható el, tisztelet a kivételnek, hogy egyesek nem 
sokat törődnek az intézmény eljárásainak az mindennapokba való alkalmazásával. Ha a minősítést 
tartalmazó jelentések rektori hivatalban való jelenlétét kutatjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a mulasztás 
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nem csak a tanszék szintjén, hanem valóban a dékáni hivatalban történik, ahol az információk 
elakadnak. 
 
 3. A hallgatók és azok teljesítménye 
A 2011/12 tanévben a hallgatók toborzásában voltak változások, amelyeket a Szenátus elemzése alapján 
pozitívnak nevezhetünk. A felvételi legtöbb esetben dosszié-vizsgára korlátozódott, nagyon kevés 
tanulmányi programnak volt bátorsága felvételit szervezni. Ami a meghirdetett helyek betöltését illeti, 
azt tapasztaljuk, hogy valamelyest jobb, mint 2010. évben (70% a 64%-hez viszonyítva), de még elég 
távol áll az oktatói kapacitástól (lásd a 20. ábrát). 

20. ábra. 

 
 
Igaz, ha csak a tandíjmentes helyeket vesszük figyelembe, akkor elmondható, hogy alig néhány 
kivétellel, ahol nem sikerült még ezen helyek feltöltése se, a tandíjmentes helyek 100%-ban le vannak 
fedve hallgatókkal. A marosvásárhelyi helyszínen működő MHT kar 2011. évi teljesítése következtében 
a legtöbb hallgatóval tevékenykedik, ezt követi a Csíkszeredai MTT Kar, a Csíkszeredai GHT Kar és 
legkevesebb hallgatóval működik a Kolozsvári TTM Kar (lásd a 21. ábrát.).  
Amint a 22. ábrából is kitűnik, az intézményben 1996 hallgató van beírva, akikből 48 évhalasztó, tehát 
nem aktív, 1845 három, illetve négy éves ciklus valamelyik évfolyamára van beírva, és létezik 110 
évhosszabbító, cikluson kívüli hallgató is. Ez azt jelenti, hogy a teljes hallgatói létszámból 92% cikluson 
belüli, 2% passzív és 6% ciklust túlhaladó hallgató (lásd a 23. ábrát). Bár elhanyagolható e hallgatók 
aránya, valójában a legtöbb munkát ők okozzák a tanulmányi titkárságoknak és a dékáni hivataloknak. 
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                   21. ábra                                                                                               23. ábra 

 

  
 

22. ábra 
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Osszesen MTT Osszesen GHT Osszesen MHT Osszesen TTM Egyetem
Mindösszesen 463 387 916 230 1996
Ciuklusban levő hallgató 388 357 876 224 1845
Évhosszabitott 52 30 22 6 110
Évfagyasztó 23 7 18 0 48

A hallgatók megoszlása 2011/12
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A hallgatók tanulmányi programokba való megoszlását illetően azt tapasztaljuk, hogy nagyon kis 
kivétellel a TP-ok nagyon alacsony létszámmal dolgoznak (lásd a 24. ábrát). Ha eltekintünk az új 
programoktól, akkor is akadnak olyan szakok, ahol az összes hallgatószám nem haladja meg 1,5 
szemináriumcsoportnak megfelelő diáklétszámot. 

24. ábra. 

  
Ennek az eredménye az, hogy az évfolyamok létszáma is alacsony, mint ahogy a 25. ábra is tükrözi. 
Néhány társadalomtudományi, illetve a vásárhelyi humántudományi szakok kivételével az évfolyamok 
átlagos létszáma 5-35 hallgató között mozog. 
 

25. ábra 
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Ami a hallgatók teljesítményét illeti, a 26. ábrából megállapítható hogy 2010/11-es tanévben egyetemi 
szinten 50% teljesítette a 60 kreditet, 77,7% pedig a továbbjutást jelentő 40 kreditet. Igaz, hogy a karok 
szintjén e két mutatóra elég nagy szórás jellemző, a legjobban teljesítők a MHK kar hallgatói, a 
leggyengébben pedig a TTM kar hallgatói. Ami a kreditindexet illeti, itt is az MHK kar hallgatói 
teljesítettek a legjobban, illetve a GHK kar hallgatói a leggyengébben (lásd a 27. ábrát). Ha az év végi 
elmaradt vizsgák helyzetét elemezzük, azt tapasztaljuk, hogy míg az egy, illetve két tantárgyból 
elmaradt vizsgák száma alacsony, a három és annál több vizsgát mulasztók aránya túl nagy, a TTM kar 
esetében az aktív hallgatók 30%-at téve ki. E mutató a két csíkszeredai kar esetében is 25% körüli 
értéket mutat (lásd a 28. ábrát). 

26. ábra 

 
 

27. ábra 28. ábra 
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Ami az új minőségi mutatót illeti, vagyis az egy ciklusban végzők arányát, a 29. ábrából látható hogy ez 
egyetemi szinten 40% körül mozog, legjobban teljesítve a GHK, illetve MHK karok (45%), 
leggyengébben pedig a TTM kar hallgatói (23,4%).  
 

29. ábra 

 
 
Ha a ciklus mutatót tanulmányi programokra lebontva elemezzük (30. ábra), látható, hogy vannak 
tanulmányi programok, ahol a teljesítés kimagaslóan jó (Pedagógia –sajnos megszüntetődött, Kertészet, 
Automatizálás, csíkszeredai Kommunikáció–PR, KGI), de vannak programok, ahol a teljesítés ijesztő 
(FFM, KT, Info, Szociológia, EM, KM).  
Tovább elemezve a teljesítmény mutatókat (lásd a 4. táblázatot), azt tapasztaljuk, hogy az abszolvált és 
utolsó évre beiratkozott arány kivételével sok TP esetében a diplomázottak aránya aggasztó a jövő 
felmérésekre viszonyítva. Ami pozitívumnak tekinthető a TP–k esetében, az a diplomázott és abszolvált 
arány, amely néhány program kivételével (FFM, Agr KG, Szociológia) jónak tekinthető (összehasonlítás 
a 31. ábrán). Nem ez mondható azonban az elhelyezkedési arányról, ahol sok esetben a TP végzetteknek 
nem sikerül a végzettségüknek megfelelő munkahelyet találniuk. Bár az Informatika és a 
Számítástechnika a gazdasági krízis ellenére jól teljesít, a Fordító-tolmács szak, amelyet nemsokára 
akkreditálni kell, alig üti a nullát (a rendelkezésünkre álló adatok szerint). Itt bizonyára nemcsak az 
információhiány a probléma, hanem a valós piaci lehetőségek feltérképezése sem történt meg. 
 

30. ábra 
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4. Táblázat. A 2010/11 tanév végzettségi mutatói szakokra, karokra bontva 

Kar Szak 
Diplomázott az 
elsőévesekből % 

Abszolvált az 
elsőévesekből, % 

Abszolvált az utolsó 
évesekből 

EM 25.64 28.21 50.00 
KM 25.64 28.21 50.00 
Szoc 18.60 34.88 55.56 
PR 52.94 64.71 86.84 

MTT 
Összesen MTT 

31.98 40.70 64.22 
65.22 
96.67 AKG, AgrKg, KG 44.68 51.06 

66.67 
KGI 51.61 51.61 94.12 
RA 40.74 44.44 57.14 

GHT Összesen GHT 45.39 50.00 78.35 
Aut 56.76 56.76 87.50 
Szt 31.25 40.63 68.42 

Mech 26.67 28.89 72.22 
Kert 63.33 63.33 79.17 
Peda 77.50 82.50 97.06 

Kommunikáció 47.50 55.00 91.67 
Info 18.75 40.63 72.22 
Ford. 31.25 31.25 62.50 

MHT Összesen MHT 45.22 51.10 82.25 
KT 18.18 18.18 40.00 

FFM 14.29 38.10 57.14 
EUT 31.25 37.50 80.00   

TTM Összesen TTM 23.44 34.38 64.71 
 

31. ábra 
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5. táblázat.  Az elhelyezkedési mutató TP bontva (2010) 

 Kar  Szak 
Szakmában 

elhelyezkedettek 
Szakmában a 6. szintnek megfelelő 

munkahelyen elhelyezkedettek 
MTT Szociológia 47.37 21.05 
  PR 21.62 16.22 
  EM 61.54 7.69 
  KM 37.5 12.5 
GHT AgKG 28.57 28.57 
  AKG 25 50 
  KG 40 6.67 
  KGI 17.39 43.48 
  R-A 7.69 46.15 

MHT 
Pedagógia* (nem történt 
felmérés, kifutó képzés) 0 0 

  PR 18.52 18.52 
  Informatika 7.69 69.23 
  Automatika 7.69 53.85 
  Szamítástechnika 0 76.92 
  Mechatronika 15.38 38.46 
  Kertészmérnöki 0 42.85 
  Fordító-tolmács 0 0 
TTM Környezetföldrajz 10 10 
  FFM 7.69 15.38 
  EU 18.75 6.25 

 
Ami a továbbtanulási arányt illeti, ez se megnyugtató, hisz még azon néhány kivételtől eltekintve, ahol 
az érték nulla körül mozog (bár hiányosak az adataink), elég aggasztóak a számok az újra felmérést 
szem előtt tartva (lásd a 32. ábrát). 
 

32. ábra 
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33. ábra A TDK  mutatói 

 
 

Bár a BSc szinten kevés esetben követelik meg a diákköri kutatást, 2011 évben az egyetemen 60 
szakdolgozat és 11 művészi alkotás született. Az intézményen belül megszervezett TDK-n ezekből 48-at 
díjaztak, és az ETDK keretében szervezett vetélkedőn 9-et díjaztak. Összesen 19 dolgozatot javasoltak 
országos szintű vetélkedőre. A kari lebontást a 33. ábra tartalmazza. 
A múlt tanévben is gondoskodott az intézmény a hallgatói ösztöndíjakról. Ahogy a 34.,35.,36. és 37. 
ábrák is mutatják, az ösztöndíjalap legnagyobb arányban tanulmányi, illetve szociális ösztöndíjat 
biztosított. A sok szociális ösztöndíj (36. ábra) jól kifejezi a hallgatók szociális helyzetét. 

34. ábra 35. ábra 
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36. ábra 37. ábra 

 
Bár a hallgatói megelégedettségről szóló, rendelkezésre álló adatok nem tekinthetők teljesnek, 
elmondható, hogy általában a diákok többségének jó véleménye van az egyetem által nyújtott oktatási, 
szociális és más irányú szolgáltatásokról.   
 
4. Adminisztráció minősítése 
Az EMTE keretében a 2011. évben kevés eltéréssel ugyanazok az adminisztrációs állások voltak 
betöltve, mint korábban. A MHK kar elfogadott három új labortechnikusi állásából egy szabadon maradt 
az év végére. Az egyetem szintjén az állások megoszlása az intézmény alegységeiben a 38. ábrán 
látható. Ami a személyzet minőségi munkáját illeti, itt is kevés adat áll a bizottság rendelkezésére, hisz 
sok esetben a hivatalok elmulasztották az előírt év végi felmérések elkészítését és leadását. A bizottság 
felkérésére elküldött adatokat tartalmazza a 39.a…d. ábrák. Itt is látható, hogy a felmérések nem 
terjedtek ki az összes alkalmazottra, és az intézmény szintjén sincs elvégezve a munka. 

38. ábra 
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Ha összevetjük a létező eredményeket nehezen tudunk különbséget tenni alkalmazott és alkalmazott 
között. Itt is kirívó a szubjektivitás, az alacsony mérce alkalmazása, mert másképp hogyan magyarázza 
például a MTT főtitkárának magas értékelése a törzskönyvek gyatra helyzetét, ahol még mindig találunk 
olyan volt hallgatót, aki jelenleg doktori címet is szerzett, és még nincs beiktatva a „nagykönyvbe”. E 
„nagykönyvbe” való bevezetésekről nyújt képet a 40. ábra és 41. ábra. 
 

39.a.  ábra MTT kar  39. b. ábra  

 
39. c. ábra  39. d. 
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40. ábra Szúrópróba 2012 májusában a 2011/12-ben a rendszerben lévő hallgatókra 

 
 

41. ábra 2011 júniusában a teljes 2001-2010 időszakra 
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5. Kutatási mutatók. Az oktatók kutatási tevékenysége  
Mivel a kutatási tevékenység egy fontos terület az egyetem oktató-kutató státuszának elnyerésében, ezt 
külön szokta elemezni a Szenátus a kutatási jelentés elfogadásakor. Itt csak néhány eredmény és 
hiányosság felvillantása fog megtörténni. 
A 2011-es évben elért eredményeket, ahogy a központi adatbázisból kivehető, a 6. táblázat tartalmazza. 
 

6. táblázat 
Egység  
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 Mindösszesen  

GHT  1  0  6  14  15  4  2  28  70  

HT  0  0  2  11  13  1  1  19  47  

GT  1  0  2  2  2  3  0  6  16  

UT  0  0  2  1  0  0  1  3  7  

MTT  10  27  3  3  3  3  15 44  108  

ET  5  6  0  1  1  0  0  19  32  

Biomérnöki  2  4  3  0  0  0  0  2  11  

TT  3  17  0  2  2  3  15 23  65  

MHT  12  15  12  2  6  4  3  60  114  

Gépész  1  2  3  2  0  2  0  9  19  

Villamos  5  5  4  0  0  1  1  22  38  

Kertész  2  2  0  0  0  0  0  12  16  

Info  4  4  0  0  0  0  0  5  13  

Alk.TT  0  2  5  0  6  1  2  12  28  

TTM  4  3  9  2  10  3  2  16  49  

KT  4  2  0  0  0  0  0  7  13  

Media  0  1  0  0  8  1  0  0  10  

Az egyetem teljesítését e téren, a művészeti alkotások kivételével, a 42. ábra tartalmazza, míg az 
egységenkénti teljesítés a 43. ábrán látható. Ha egy oktatóra vonatkoztatott teljesítést elemezzük a 2011. 
évre, a 44. ábrából látható, hogy átlagban 1,55 és 2,86 között mozog, ami arra utal, hogy a minimum 
teljesítve van. Ellenben, ha egységekre vetítve nézzük a mutatót, találunk olyan tanszéket, ahol ez a 
mutató nem teljesül (lásd a 45. ábrát). 
 



 
42.ábra 43. ábra 

 
44. ábra. Egy oktatóra jutó publikáció kari 

lebontásban 
45. ábra. Egy oktatóra jutó publikáció tanszéki 

lebontásban 

 
 
Az egyetemi szabályzatoknak megfelelő teljesítést mérve találunk olyan oktatót, aki két év leforgása 
alatt nem teljesített semmit e téren, illetve elmulasztotta – akarva vagy akaratlan – a jelentés leadást, ami 
mindenképp etikai vétségnek nyilvánítható. A 7. táblázat adatait elemezve látható, hogy a GHT kar e 
téren az „első helyezést” érte el, ott is a két gazdasági tanszék teljesítése marasztalható el. A 46. ábra a 
nem teljesítő oktatók arányát, míg a 47. ábra az oktatók tudományos tevékenységekben való részvételét 
tükrözi. A 8. táblázat a „hozzájárulók” listáját tartalmazza, a megfelelő magyarázattal együtt.  
Ami a kutatási szerződések számszerű megoszlását illeti, az a 48. ábrán látható, a szerződések értékét 
pedig a 49. ábra tartalmazza.  
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7. Táblázat. A „nemteljesítők” aránya tanszékre bontva 

A nemteljesítők száma és aránya 

Kar  Tanszék  
Főállású 
oktató 2011 2010 2010-11 

2010-11 
kumulatív 
aránya, % 

EM 10 0 0 0 0.00 
Biomérnöki 11 3 0 0 0.00 
TT 16 1 1 1 6.25 

MTT MTT kar 37 4 1 1 2.70 

UTT 14 9 10 7 50.00 
GTT 11 5 4 4 36.36 
HTT 15 5 3 2 13.33 

GHT GHT kar 40 19 17 13 32.50 
ATT 22 11 10 4 18.18 
KT 12 5 2 2 16.67 
Gépész 8 3 0 0 0.00 
Villamos 18 4 1 0 0.00 
Info 14 3 6 2 14.29 

MHT MHT kar 74 26 19 8 10.81 
JET 12 2 2 2 16.67 
MT 8 1 1 1 12.50 
KTT 10 1 1 1 10.00 

TTM TTM kar 30 4 4 4 13.33 
 
 
46. ábra. A „nemteljesítők” aránya a főállásúakhoz 

viszonyítva 
47. ábra 
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8. táblázat. A 2010-11 években kumulatívan tudományosan nemteljesítők listája (lejelentett adatok 
szerint) 
Zakariás Éva  Garda-Mátyás Edit-Maria 
Balint Gyöngyvér  Szentes Erzsébet  
Tánczos Szidonia-Katalin  Ráskyné Ban Éva  
Nagy Tünde  Albert-Lőrincz Martin  
Farkas Aliz  Joó András-Máttyás  
Szabó Árpád  Dáné Károly-András  
Szőcs Attila Nyárádi Imre-István  
Tánczos Levente-József  Balla Géza  
Péter Katalin-Angela Székely Zsuzsanna-Cecilia  
Ráduly Róbert-Kálmán  Móritz Kinga-Éva  
Fülöp Árpád-Zoltán  Boné Ferenc  
Józon Monika Tamási Erika  
Zsombori Gabriella Elek Sándor  
Illyés László Zsigmond István 
Gáll  Levente-László   
GYES‐en volt   
Fizetés nélküli szabadság   
Fenntartott állású   
Torna tanár   
Nyelvoktató  
 
 
 

48. ábra 49. ábra 
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6. Gazdasági tevékenység 
Az intézmény gazdasági helyzete a 2011-es évben stabilnak nevezhető. Bár a kolozsvári beruházás 
finanszírozása biztosított volt, a munkálatok későre indultak, így eredményekről 2011-ben nem lehet 
beszámolni. A 2011-es vagyoni állapot (9. táblázat) a 2010-es szintet meghaladta (10. táblázat), főleg az 
eszközbeszerzések következtében.  
 
9. táblázat Az ingatlanok helyzete a 2011. évi leltár után 

Megnevezés Cím  Leltári érték  

Ingatlanok  38.369.771 lei  
A. Épületek  36.041.118 lei  
Kolozsvár- Rektori Hivatal, TTM Kar – telek és 
más engedélyek, építkezés 1/2 

Mun. Cluj-Napoca, str. Matei 
Corvin nr. 4  1.644.428 lei  

Csíkszeredai Campus Mun. Miercurea-Ciuc, P-ţa 
Libertăţii nr. 1  9.111.090  

Marosvásárhelyi Campus 
Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei 
nr. 1/c, sat Corunca  25.258.248  

MHT Kar oktatói bázis Mun. Târgu-Mureş, str. Sighişoarei 
nr. 1/c, sat Corunca  27.352  

 
10. táblázat. Az eszközberuházások alakulása 
 2009  2010  2011  
Informatikai programok 47.790 113.700 144.564  
Berendezések 101.990 52.440 193.332  
Készülékek 113.700 189.710 453.736  
Közlekedési eszközök 70.310 23.900 83.524  
Birotika 115.000 7.270 13.636  
Könyvek,  beleértve az adományokat is  145.330 175.110 180.570  

Összesen  594.130 562.140 1.069.362  
Ami az ingatlanok felületét illeti az a 2011 csak 24 m2-rel gyarapodott (lása a 11. táblázatot). 
 
11. táblázat. A felületek helyzete (pirossal a 2011-es 24 m2-es gyarapodással) 

     Helyszín  A helyiségek 
jogviszonya  No  Felület, 

m
2

No.  Felület, 
m

2
  

No.  Felület, 
m

2
  

No. Felület, 
m

2
  

No.  Felület,
m

2
  

Csíkszereda  
Saját  9  707  7  280.2  22  1124.9  1  349.93  9+ 

15**  
265.7+ 

658.34** 

Saját  7  708.58  4  242.35  31  2075.39 3  481.14  25  939.29 Maros-
vásárhely  

Bérelt      1  50      
Saját  3  188.19  2  74.18      8  182.23 
Bérelt  2  156.06    6  195.18  1  27.44  1  34.43  

Kolozsvár  

Központi 
adminisztráció         11  220.62 

Egyetem összesen  21  1759.83  13  558.23  60  3445.5  5  858.51  69  2300.64 
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A 12. táblázatban feltüntetett költségvetési mutatók szerint az intézmény elég drága oktatást biztosít, 
hisz az egy hallgatóra jutó költség 10.000 RON fölé került. Ez karonként változik, a legnagyobb 
költséggel a TTM Kar, míg a legkisebbel az MTT kar rendelkezik.  
 
12. táblázat. A Szenátus által elfogadott költségvetési mutatók karokra és helyszínekre bontva 
Gazdasági mutatók Egyetem TTM MHT GHT MTT 

2010/2011 diáklétszám: 1.959 230 898 389 442 
Működési és fenntartási 
költségek/2011 (nem 
tartalmazza: kutatás, 
szolgáltatás, bentlakás és 
étkezde, fejlesztés, 2011-es 
ktg.), RON 

19.792.520 2.973.862 8.337.296 3841157 4463926 

1 diák átlagos képzési 
költsége a 2011. naptári 
évben. RON 

10.177 14.489 9.774 9525 9237 

Az oktatási tevékenység 
bérköltségeinek aránya az 
összes kiadásokból 

56% 58% 66% 69% 37% 

Hallgatói juttatások aránya 
a dologi kiadásokban 23% 18% 30% 32% 18% 

Felhasznált saját 
ráfordítások aránya az 
összes kiadásokból 

26% 17% 13% 23% 48% 

Felhalmozás jellegű kiadások 
aránya a saját bevételekből 12,81% 31,86% 28,76% -56% 29% 

 
7. Menedzsment és minőségbiztosítás 
 
A 2011-es év működésére jellemző, hogy az a Szenátus által elfogadott ütemterv szerint zajlott, mind a 
szenátusi, mind a kari tanácsi ülések szempontjából. A 2010-es tanévben bevezetett vezetőtanácsi ülések 
– kisebb-nagyobb botladozásokkal – a megszabott időben megtartásra kerültek. Ami azonban 
negatívumként jelentkezett a testületek működésében, az előterjesztések késői kiküldése, amit sok 
esetben a kari tanácsok beütemezése okozott. Ilyen gyakorlat alkalmazása a formális döntések felé vitte 
a szenátusi üléseket. 
Bár a Sapientia EMTE rendelkezik a működést biztosító szabályzatokkal és eljárásokkal, a 2011-es 
tevékenységet nem lehet megfelelőnek minősíteni. Erre bizonyítékul szolgálnak azok a hiányosságok, 
amelyek az adatszolgáltatást illetik (lásd a mellékletekben feltüntetett honlap helyzetet, a rektori és 
dékáni hivatalokban üresen álló aktacsomagokat stb., az oktatói felmérések eredményeit, és lehetne 
sorolni). Az intézmény működésére sok esetben jellemző az amatőrizmus, a kiváltságok kezelése, a 
formalitás előtérbe helyezése, a hivatali út nagyon gyakori megkerülése. Az eljárásokat különböző 
szinteken nem tartják be, vagy azért mert nem ismerik, vagy nem akarják alkalmazni. Igaz, hogy a 
többhelyszínes működésnek megvannak a magából adódó hátrányai is, de legtöbb esetben a megoldás a 
vezető funkcióban lévő személyeken múlik.  
Mondhatjuk, hogy az adatszolgáltatás leglassúbb szakasza a tanszéki szintre tevődik, ezt követi a kari 
szint, és végül az intézményi. Ami a legjellemzőbb azonban a mindennapi működésre, az a vezető 



beosztottak szintjén tapasztalható, éspedig a kontroll elhanyagolása. Vagyis, ha van is rendelet, nincs 
számonkérés, csak magyarázkodás. Ez a kontroll hiánya a testületekre is érvényes, hisz másképp hogyan 
lehet magyarázni a hibásan elfogadott tanterveket, álláskereteket, éves beszámolókat. Úgy tűnik, hogy a 
túl sok szabályozás, főleg a mostani változó törvénykezési rendszerben, ahol még azt se tudjuk, melyik 
Chartát alkalmazzuk, valamilyen immunitást fejlesztett ki a felelős vezető és beosztott 
alkalmazottakban. Ezen gyakorlat azt a benyomást kelti, hogy a tanszékvezető és dékán nem is tudja 
ellátni a feladatkörét, hisz az éves beütemezett programját nem tudja időben teljesíteni. Mivel az 
elmaradások valahol késleltetik a probléma megoldást, ilyenkor a rövidre zárás kerül előtérbe. Ezt 
tapasztaljuk, amikor az oktató közvetlenül kommunikál a dékánnal, a rektorral, a kuratóriummal, a 
tanszékvezető a rektorral vagy netán a kuratóriummal, a dékán a kuratóriummal és fordítva. Ezek a 
módszerek nemcsak az autoritást ássák alá, hanem a normális működést is gáncsolják, mert hogyan lehet 
számon kérni valakitől azt, amit az információs köréből kiiktattunk az alkalmazott bypass-al.   
A sok szabályzatmódosítás ellenére, 117 oktató körében végzett felmérés azt bizonyítja, hogy ismerik az 
eljárásokat és a működést szavatoló szabályzatokat. Ha ezen elméleti ismereteket a mindennapos 
gyakorlattal összevetjük, akkor nehezen tudjuk megmagyarázni a következő helyzeteket: még 
napirenden van az órák önkényes elhalasztása, a tanszékvezető és a dékán tudta nélkül; még találunk 
olyan vizsga beütemezést, ahol a dékánok elnézték a második oktató hiányát a kifüggesztett listáról; 
még találunk egy oktatóval lebonyolított vizsgát; még előfordul olyan oktató akinek a tevékenységére 
nem volt kíváncsi se a tanszékvezető, se a dékán; még van olyan, az oktató által megszabott oktatási 
program, amelyet nem a kar dékánja engedélyez és tüntet fel az órarendben. 
A felmért oktatók többségének a véleménye szerint a jelenlegi minősítési rendszer formális és nem jó 
(62% így nyilatkozik, lásd az 50. ábrát) és legnagyobb veszélye, hogy bár az oktató elkészíti és leadja az 
önértékelést, sokszor nincs semmi következménye munkájának, még annyi se, hogy a tanszékvezetővel 
megbeszélje a teendőket. Épp ezért a minimális elvárások megfogalmazását javasolják nem csak az 
egyes kari jelentések, hanem az oktatók többsége (90%, lásd az 51. ábrát). 
 

50. ábra 51. ábra 

  
 
A 2012. áprilisi, az egyetemet akkreditáló törvénnyel új helyzetbe került az intézmény. Most valójában 
saját maga kell, hogy szavatolja a társadalom által elvárt minőséget. Ebben az új helyzetben szükséges, 
hogy megfogalmazza saját stratégiáját, és annak eléréséhez hozzárendelje a szükséges eszközöket is. 
Nem könnyű feladat, de nem lehetetlen. Ez azonban megköveteli, hogy az akadémiai közösség 
fontosnak tartsa az intézményt, annak jövőjében lássa saját jövőjét és tegyen is érte valamit nap, mint 
nap. Nemcsak új hozzáállású vezetőkre van szüksége az intézménynek, hanem a két éves várakozás után 
belső megújulás is szükséges. Ha eddig csak az ARACIS elvárásainak kellett megfelelni, mostantól – az 
új törvény értelmében – a szigorúbb ARACIS, a minisztériumi és ACPART-i, rangsorolási és más 
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elvárásnak is eleget kell tenni. Olyan felaprózódással, ami most a rendszert jellemzi, nehezen lehet 
kimozdulni, a 10 emberből felépülő tanszék (az országos állami kvóta a minimum 20-tól számol), ahol 
két-három tanulmányi program van, alig tudja biztosítani a működést, hát még az elvárt 
minőségbiztosítást. Ha mindenki vagy szakkoordinátor, vagy szakfelelős, vagy tanszéki büró tagja, 
netán még dékánhelyettes is, meg tanszékvezető, akkor valóban kit irányítunk? Jó volna ezen is 
elgondolkodni akkor, amikor a helyzet befagyasztásán munkálkodunk. A jövő tanszékvezetőjétől többet 
vár az intézmény, azt nem lehet csak úgy falból betölteni, oda mindennapos jelenlét szükséges, nem 
pedig a szemeszteri vagy az se. A kari tanácsok feladata is változott, többet, okosabban és felelősséggel 
kell dönteni. Itt se lehet a hónapos megjelenésre bízni a dolgot, ideje volna itt is már túlnőni a tutori 
helyzeten. A szenátus szintjén is változást kell hozni a rendszerbe, hisz a szerződéses viszony, ami a 
szenátus elnöke és a rektor között kialakul, az eleve kizárja a vezető funkcióba lévő személyek kétféle 
státuszát, a végrehajtó és a döntéshozó, illetve számon kérő státuszt. A szenátus bölcs döntéseit csak a 
megfelelően megfogalmazott előterjesztések teszik lehetővé. Itt is nagyon sok feladat vár a szenátusi és 
kari tanácsi bizottságokra. El kell már érni azt az állapotot, hogy a bizottságok valóban dolgozzanak, és 
felelősséggel kezeljék a feladatukat. Nem lehet a copy-paste, meg forward munkastílust tovább 
folytatni, meg kell tanulnia a munkát minden bizottság tagnak. Az olyan minőségbiztosítási jelentés, 
mint, például a MTT karon elfogadott, nem honlapra való. Csak akkor lehet valamelyest előrelépni, ha 
megszabott időre, pontosan és helytálló tartalommal elkészül az intézmény érdekeit szolgáló munka, és 
nem kell napokat várni utána, s az így megmaradt idő felhasználható egyéni foglalatosságokra.  
Ezek elvek figyelembe vételével bátorkodunk néhány javaslattételre: 
 
Oktatás területén: 
Elemezni kell a TP-kat az elvárások és lehetőségek szintjén, és meg kell határozni mindazokat a 
stratégiai lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi hallgatói állománnyal meg lehessen 
valósítani a felvállalt kompetenciákat. Meg kell határozni a BSc szinten nyújtandó kompetenciákat 
biztosító tananyagot- mennyiségileg és minőségileg, úgy hogy a tantárgyak egymásra épülése 
tartalmilag is megfelelő legyen. 
 
Az éves minimális oktatási elvárások megfogalmazása és közlése az oktatókkal, avagy az álláskereti 
adatlap komolyan való kezelése. Ez jelenti a feladatok megfogalmazását, és az év végi számonkérést 
egyaránt. 
 
Meghatározott időpontot adni minden oktatónak, hogy legkésőbb a 2012/13 tanévig teljesítse az oktatott 
tantárgyainak szerkesztett segédlettel való lefedettségét a minimális 5 oldal/előadás, vagy 5 
oldal/gyakorlat terjedelemben. Azok, akik nem teljesítik e feltételt, büntetendők, el egészen a 
munkaszerződésük felbontásáig, a Chartában megfogalmazottak értelmében. 
 
Figyelembe véve az intézmény hallgatóinak színvonalát, javasoljuk megszervezni az oktatók 
módszertani ismereteinek gyarapítását, nyári tanfolyamok formájában, amelyek elvégzése kötelező 
legyen egy 4-éves ciklusban. 
Az oktatói munka jobb megbecsülésének érdekében javasoljuk bevezetésre a Kiváló oktató címet (I, II, 
III fokozatban) az intézmény keretében, amelyeknek a kritériumai vegyék figyelembe a nevelési 
feladatokat is. 
 
Kutatás 
Az éves minimális elvárások megfogalmazása oktatói beosztások szintjén, annak közlése és 
számonkérése. Az elvárások mellett meg kell fogalmazni a következményeket is, és azokat minden 
évben betartatni tanszéki szinten. 
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A kutatásban kimagasló eredményeket elért, az egyetem megítélését, rangsorolását mérhetően 
előmozdító oktatót anyagi és erkölcsi juttatásba részesíteni, bevezetve a Legjobb kutató-oktató cím, I, II, 
III fokozatát, és az azzal járó éves 5000 euros díjat (3000 € - I díj, 1500 €- II. díj, 500 € - III. díj). 
 
 
Menedzsment 
 
Meg kell honosítani az intézményben, hogy évente minden kar működését elemezze a Szenátus, éppen 
úgy, ahogy a kari tanácsok kötelessége a tanszéki menedzsment éves kiértékelése. 
 
Be kell vezetni a tanszék szintjén, legalább egyszer a szemeszter elején, a nyolc órás, kötelező 
munkavédelmi oktatás keretében, az egyetemi életre vonatkozó fontos törvények és szabályzatok 
ismertetését. 
 
Ugyanakkor, ajánljuk  az elvégzendő kötelezettségek megfogalmazását és írott formában való átadását, 
ugyanúgy a számonkérés esetében is. Meg kell szervezni a tanszéki, kari és egyetemi fiatal vezetők 
kiképzését, vagyis a vezetői utánpótlás nevelését, azért, hogy ne kerüljön egyetlen vezetői funkcióba se 
olyan személy, aki nem ismeri az intézmény működését szavatoló szabályzatokat és eljárásokat. 
 
A költségvetés teljesítésének pontos, naprakész lebontása, minden elemre, nem csak a kari szintig, 
hanem a tanszékig, ami lehetővé teszi, hogy az transzparens és kontrollálható lesz. 
Át kell világítani az egyetem organogrammját, a működőképesség szempontjából is, meg kell hozni 
mindazon döntéseket, amelyeket az átvilágításból kiderülő hiányosságok szükségessé tesznek 
(gondolunk itt a tanszéki struktúrára, a helyszíneken átívelő egyetemi egységekre stb.).  
 
MBB 
Al. Szép., dr. Ábrahám Beáta, dr. Kátai Zoltán, dr. Pál László 
 
Köszönet azon kari és egyetemi titkársági hivatalban dolgozóknak, akik az anyagban szereplő és 
kihagyott adatokat és információkat szolgáltattak a bizottságnak. 
Külön köszönet az egyetemi főtitkárnak a  jelentés tartalmi és formai lektorálásáért és javító szándékú 
megjegyzéseiért.  


