
Az elmúlt héten az akkreditációs 
bizottság látogatta meg egyete-
münket. Bár a diákok számára va-
lószínűleg váratlannak tűnt ez az 
intézményi megfigyelés, oktatóink 
és egyetemünk alkalmazottai már 
hónapok óta szorgosan készültek 
arra, hogy minden szükséges doku-
mentum készen, rendben legyen, 
mire a bizottság megérkezik a Sa-
pientiára. Bár alkalmunk volt a héten 
egy morzsát elcsípni abból, hogy 
mivel jár ez a bizonyos akkreditá-
ció, valószínűleg kevesen tudjuk, 
hogy mit jelent valójában. A lá-
togatással kapcsolatos kérdéseink-
re dr. Mara Gyöngyvér, egyetemünk 
rektorhelyettese válaszol.

– Pontosan mit jelent az akkreditáció?

– Az akkreditáció vagy akkre-
ditálás hivatalos elismerése annak, 
hogy az egyetem alkalmas az egye-
temi képzések meghatározott felté-
telek szerinti végzésére. Az akkre-
ditálást Romániában egy független, 
a hazai és nemzetközi normák sze-
rint minősítő intézmény, a román 
felsőoktatást ellenőrző és akkredi-
táló szerv (ARACIS) végzi. A Sa-
pientia – EMTE intézményi akk-
reditációját első ízben 2010. július 
22-én hagyta jóvá az ARACIS. Az 
akkreditáció megszerzése mindig 
öt évre szól, amelyet időszakos 
felmérés követ. Ilyen időszakos fel-
mérést minden felsőfokú oktatási 
intézményben végez a felsőokta-
tást ellenőrző és akkreditáló szerv. 
Időszakos újrafelmérést végzett 
az ARACIS 2015 végén, ezért 
2016-ban kapta meg a Sapientia – 
EMTE a BIZALMI minősítést. A 
folyó tanévben volt újra esedékes 
az intézményi szintű felmérés, így 
a 2021-es év végén kérvényeztük 
ezt, és 2022. február 14–18. között 
volt az intézményi látogatás. 

– Miért fontos, hogy a lehető legtöbb 
szak akkreditálva legyen?

– Egy felsőfokú oktatást nyújtó 
intézmény esetén az akkreditáció 
két szinten történik, minősítik és 
akkreditálják az intézményt, va-
lamint akkreditálják egyenként a 
szakokat. A szakoknak elindításuk 
pillanatában rendelkezniük kell az 
ARACIS jóváhagyásával, az ilyen 
jóváhagyást ideiglenes működési 
engedélynek hívjuk. Az ideiglenes 
működési engedéllyel rendelkező 
szakok akkreditációját azután lehet 

és kell kérvényezni, miután három 
évfolyam sikeres záróvizsgát tett 
az adott szakon. Olyan szak nem 
működhet egyetlen egyetemen 
sem, amely nem rendelkezik vagy 
ideiglenes működési engedéllyel 
vagy akkreditációval. A Sapientia 
– EMTE-n jelenleg három ideig-
lenes működési engedéllyel ren-
delkező szak (agrármérnöki, erdő-
mérnöki, néptánc/koreográfi a), 29 
akkreditált alapszak, valamint 12 
akkreditált mesterszak működik. 

– Milyen követelményeknek kell 
megfelelni ahhoz, hogy egy bizo-
nyos szak akkreditációja érvényes 
maradjon?

– Számos feltételt vizsgál a fel-
mérő bizottság, amely három fő té-
makör köré épül: az intézményi hát-
tér (intézményi középtávú fejlesztési 
elképzelések, oktatói állomány, az 
intézmény felszereltsége), az oktatás 
eredményessége és az egyetemen 
zajló minőségbiztosítási tevékeny-
ség. Ezeken a témakörökön belül 
számos mutató van, amit teljesíteni 
kell, például az órák főállású oktatók-
kal való lefedettsége 70 százalékos 
kell legyen, az oktatóknak az általuk 
tanított tárgy területén kutatói mun-
kát kell végezniük, a hallgatók lemor-
zsolódási aránya nem haladhatja meg 
a 40 százalékot a szakon. Felmérik 
a könyvtári állományt, a saját jegy-
zetek helyzetét, a laboratóriumok 
és oktatási termek felszereltségét. 
Ugyanakkor azt is ellenőrzik, hogy 
az oktatók hallgatók általi felmérése 
megvalósul-e, és hogyan hasznosul, 
illetve érvényesül. 

– Milyen mértékű felkészülést igé-
nyel az akkreditációs folyamat?

– Különösebb felkészülést nem 
igényel, hiszen a mindennapi mű-
ködés során az akkreditációs bi-
zottság elvárásainak és az országos 
rendelkezéseknek megfelelően mű-
ködik az egyetem, viszont össze 
kell állítani ehhez az igazoló doku-
mentumcsomagot, amely szöveges 
leíró jellegű beszámoló részből és 
számos mellékletből áll. Ezt a do-
kumentációt utána belső ellenőr-
zési folyamatnak vetjük alá, és ezt 
követi a dokumentum benyújtása 
az ARACIS-hoz. A felsőoktatást 
ellenőrző és akkreditáló szerv ezt 
követően kinevezi a felmérő bi-
zottságot, és megtörténik a külső, 
független ellenőrzés is. Ez az ellen-
őrző folyamat kollegiális hangvéte-
lű, építő jellegű javaslatokat tartal-
mazó kiértékeléssel zárul. 

– Miképp tudnak a diákok hozzájá-
rulni ehhez a folyamathoz?

– A hallgatók kulcsszereplők 
a folyamatban, hiszen a hallgatói 
elégedettség nagyon fontos a fel-
mérések során. Mindhárom fő – 
egyetemet érintő – témakör, ame-
lyet vizsgálnak (intézményi háttér, 
az oktatás eredményessége és az 
egyetemen zajló minőségbiztosítá-
si tevékenység) érinti a hallgatókat, 
és az ebben való részvételüket is 
vizsgálja az ARACIS. Ugyanak-
kor az intézményi akkreditációs 
folyamatnak egy hallgatói jelentés 
része is van, amelyet a hallgatói 
érdekképviseleti szervek, a három 
hallgatói önkormányzat állított 
össze. Ez a jelentés az oktatás mi-
nőségét, a hallgatóknak nyújtott 
lehetőségeket és a hallgatói érdek-
képviseletet elemzi. 

Biró Vivien
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Akkreditációs programkavalkád és tanulói visszajelzések 
Az akkreditációs bizottság a múlt héten járt intézményünkben. Február 
14–18. között zajlott a Sapientia – EMTE szakmai szempontból való 
felmérése, ennek része volt a tanárokkal, majd a diákokkal való személyes 
beszélgetés. A diákok részéről a visszajelzés kulcsfontosságú, ezért jóma-
gam is részt vettem az online térben, a Zoom platformon zajló beszélgetésen 
február 15-én. Szerettem volna beszámolni az egyetemen szerzett pozitív 
tapasztalataimról, és lelkesen jelentkeztem be az online felületre. Bár nem 
állt sok idő a rendelkezésünkre, és nagyon sokan vállalkoztunk a beszélgetés-
re, nem állt módunkban, hogy minden kérdésre minél többen válaszoljunk, de 
megnyugodva vettem tudomásul, hogy többen ugyanazokat a kiemelkedő, jó 
értelemben vett észrevételeket mondták el, amelyeket én is elmondtam volna. 
Köztük a Világ- és összehasonlító irodalom – Angol nyelv és irodalom szak 
egyik másodéves hallgatója, Pușcaș Katalin érdemben tudott hozzászólni 
a beszélgetéshez. Az elsőéves román–angol szakosok hasonlóan élték meg a 
bizottsággal a találkozást: az egyórás időkeretben nem sok résztvevő jutott 
szóhoz, ugyanakkor a kérdések többségére, mint az Erasmus-programról, 
a TDK-ról vagy a tanárok értékeléséről szólókra a már több éve itt tanuló 
diákok tudtak a leghitelesebben válaszolni. Éppen ezért villámfelmérést ké-
szítettem a csíkszeredai karon a Világ- és összehasonlító irodalom – Angol 
szakos első éves hallgatók körében, ennek a csoportnak én is tagja vagyok. A 
felmérés következtetéseiről számolok be a továbbiakban. Az egyik fontos kö-
vetkeztetés, hogy a bentlakók elégedettek a kollégiumi körülményekkel, előny, 
hogy a szállásuk az egyetem épületében található és korszerűen felszerelt. 
Ez utóbbi szempontot fi gyelembe véve a csoport egésze elégedett a tantermek 
és a könyvtár felszereltségével, az elérhető segédanyagokkal, valamint a csík-
szeredai kar közösségi tereivel is. Néhányan sokkal jobban érzik magukat 
itt, az egyetemen, mint a középiskolában, hiszen sokkal szabadabban szer-
vezhetik meg programjukat. Az ösztöndíj megszerzése is motiváló tényező 
a csoporttagok körében, de maga az egyetemi lét nagyobb hatással van rájuk. 
Az online oktatás tekintetében nem éreznek hátrányt a jelenléti oktatással 
szemben, de egyértelműen az utóbbi mellett foglaltak állást a legtöbben. 
Közülük ketten is kiemelték, hogy az online oktatás nagyszerű alternatí-
va lenne abban az esetben, ha péntek délutáni vagy esti órákról lenne szó a 
haza- és visszautazás miatt a bentlakóknak és az ingázóknak egyaránt. 
A csíkszeredai karon az étkezde még felújítás alatt volt a 2021–2022-
es tanév első félévében, a második félév kezdetétől indult be újból a büfé, 
aminek a csoportból mindenki végtelenül örül. A tanárokat értékelő hall-
gatók különböző nyereményeket vihettek haza, az értékelést végző 2003 
hallgató közül 29 lett valamilyen nyereménytárgy tulajdonosa, ezek kö-
zül hárman a mi csoportunkból kerültek ki. Végezetül még egy nagyon 
fontos észrevételre szeretnék rávilágítani, éspedig arra, hogy a csoportban 
a hallgatók sokasága elsősorban az ismerőseik, a volt diákok véleményére, 
a Sapientia – EMTE-n szerzett tapasztalataira alapozva választotta 
az egyetemet és ezen belül a szakot, de természetesen az egyetem világ-
hálón történő aktív jelenléte és a szakleírás is mérvadó volt számukra. 
A továbbiakban érdeklődnek a TDK és az Erasmus-programok iránt, de 
akár az egyetem keretein belül szervezett pályaválasztási tanácsadással 
kapcsolatos tevékenységekre is szívesen látogatnának. 

Baláz Erika

XIX. Tudományos Diákköri Konferencia. Idén is megtartják a Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciát (TDK) a csíkszeredai karon, amelynek 
a jelentkezés és kivonat benyújtási határideje február 28. A hallga-
tók dolgozataikat április 14-ig kell leadják. A konferencia időpontja 
a tervek szerint május 10. A szervezők minden hallgató fi gyelmébe 
ajánlják, évfolyamtól függetlenül. 
A TDK célja ösztönözni a tudományos diákköri tevékenységet, és 
teret biztosítani a hallgatók pályamunkáinak ismertetésére. A kari 
TDK valamennyi hazai felsőoktatási intézmény diákja számára nyi-
tott – áll a felhívásban. FORRÁS: SAPIENTIA.RO


