
 

Közép-európai Egyetemen  
nemzetközi tanulmányok (angol nyelvű képzés) mesterképzési szak indítása 

 
 
A MAB Testület 2019/10/VI/11. sz. határozata 
 
A Testület megjegyzéssel támogatja a nemzetközi tanulmányok (angol nyelvű képzés) mesterképzési 
szak teljes idejű képzési formában történő indítását a Közép-európai Egyetemen és a megjegyzésekben 
szereplő - az oktatói publikációk MTMT-ben való rögzítéséről, frissítéséről, a mesterképzésbe való 
felvétel kreditelismerési feltételeinek és a hiányzó ismeretek pótlására vonatkozó terv részletesebben 
ismertetéséről és a záróvizsga jellegének, tartalmának meghatározásáról 2020. május 30-ig 
tájékoztatást kér az intézménytől. 
 
A Testület által elfogadott szakbizottsági indoklás a MAB 2019/10/VI/11. sz. határozatához: 
 
A tervezett képzés koncepciója, céljai összhangban állnak a KKK-val. A tanterv felépítése megfelelő, 
ugyanakkor a tanulmányi eredmények kompetencia elemeinek leírása általános, elnagyolt. 
Valamennyi tantárgy ugyanazokat a képesség, attitűd és autonómia elemek megismertetését biztosítja, 
így az egyes részkompetenciák tárgyankénti távolsága nem jelenik meg a dokumentumban. 
A mesterképzésbe való felvétel kreditelismerési feltételei, illetve a hiányzó ismeretek pótlásának terve 
elnagyolt, indokolt annak részletesebb kifejtése. 
A modern oktatásmódszertani és -támogatási rendszerek használata példaértékű. A gyakorlati képzés 
és az ismeretellenőrzési, érékelési módszerek kevésbé részletezettek. A záróvizsga szerkezete, 
tartalma, tematikája bemutatása tömör, szükséges a záróvizsga jellegének, tartalmának 
meghatározása. 
A szakfelelős eddigi szakmai teljesítménye, oktatói és kutató tevékenysége, publikációi a nemzetközi 
tanulmányok területéhez kapcsolódik, ugyanakkor az utóbbi öt évben mindössze két közleménye 
jelent meg.  
Az oktatók mindegyike PhD fokozattal, releváns publikációkkal, korábbi nemzetközi és hazai oktatási 
tapasztalatokkal rendelkezik. Az MTMT-ben nem szereplő oktatók – a fellelhető adatok alapján – 
tudományos teljesítménye megfelelő. Az oktatók idegen nyelvi kompetenciája megfelelő, 
valamennyien publikálnak angol nyelven. A vezető oktatók angol nyelvű publikációs teljesítménye 
magas színvonalú. Az oktatói terheltség egyenletes.  
Az infrastrukturális feltételek kiválóak. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a könyvár a 
digitálisan elérhető tartalmak tekintetében is magas színvonalat képvisel.  
A tervezett hallgatói létszám (25 fő nappali munkarendben) reális.  
 
MEGJEGYZÉS:  
Az oktatói publikációk MTMT-ben való rögzítése, frissítése, a mesterképzésbe való felvétel 
kreditelismerési feltételeinek és a hiányzó ismeretek pótlására vonatkozó terv részletesebben 
ismertetése és a záróvizsga jellegének, tartalmának meghatározása hiányosságok tekintetében a MAB 
2020. május 30-ig tájékoztatást kér az intézménytől. 
 
Budapest, 2019. november 15. 


