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MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

2014/15 

 

Az SzMSz VI. számú mellékletének (Minőségbiztosítási Kézikönyv) 6/5. pontja alapján a 

Szenátus /2014. (X.15.) számú határozatával elfogadott program. 

Vizsgálandó 

terület 
Feladat 

Cél, elfogadott 

dokumentum 
Felelős Határidő Jóváhagyó 

 

A tanév minőségfej-

lesztési feladatainak 
tervezése 

Minőségfejlesztési 

Program 
2014/15 

főtitkár 2014. október szenátus 

 

A 2013/14-es tanév 
éves működésének 

átfogó vizsgálata a 

MAB követelmény-
rendszere szerint 

Éves  

minőségjelentés  

2014/15 

főtitkár 2015. május szenátus 

Képzések minősége 

Mintatantervek 
áttekintése és meg-

újítása, koherenciá-

jának javítása, új 
képzések mintatan-

tervének  

kidolgozása 

Módosított 

mintatantervek 

rektor, 
rektorhelyettes,  

tanulmányi-osztály 

vezető 

2015. március 1. rektor 

Intézményi 

szolgáltatások 

minősége 

Az intézményi 
szolgáltatásokkal 

(HÖK, TO, GO, 

Könyvtár, étkezés, 
karrier- és életveze-

tési tanácsadás) való 

hallgatói elégedett-
ség mérése. 

Kérdőívek kidolgo-

zása, kérdőívek 
eredményeinek 

összegzése 

Minőségbiztosítási 
Bizottság 

Kérdőívek elké-
szítése:  

2014. november 

rektor 

Felmérés:  
2014. december – 

2015. február  

- 

Kiértékelés: 

2015. május 
szenátus 

Könyvtári szolgálta-

tások 

A könyvtár működé-
sének minőségbizto-

sítása 

Két kérdőív kidol-

gozása: 
- hallgatók részére 

- külső olvasók 

részére 
- oktatók részére 

Könyvtárvezető + 
Minőségbiztosítási 

Bizottság 

Kérdőívek  

elkészítése: 
2015. január 

szenátus 
Felmérés:  

2015. február - 
március 

Kiértékelés: 

2015. június 

Képzések minősége 

A képzések, illetve 
az oktatói munka 

hallgatói vélemé-

nyezésének fejlesz-
tése 

Átállás mérlegelése 
az unipoll rendszerre 

Minőségbiztosítási 
Bizottság 

2014. november-
december 

rektor 

Képzések minősége 

A képzések, illetve 
az oktatói munka 

hallgatói vélemé-

nyezése 

Kérdőívek kidolgo-
zása, kérdőívek 

eredményeinek 

összegzése 

Minőségbiztosítási 

Bizottság 

Kérdőívek  

elkészítése:  

2015. április 

rektor 

Felmérés:  

2015. május-

június 

- 

Kiértékelés: 

2015. október 
szenátus 
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Vizsgálandó 

terület 
Feladat 

Cél, elfogadott 

dokumentum 
Felelős Határidő Jóváhagyó 

Képzések minősége 

A pedagógus-

továbbképző tanfo-
lyamok elégedettsé-

gének kérdőíves 

mérése 

Kérdőívek kidolgo-

zása, kérdőívek 

eredményeinek 
összegzése 

főtitkár 

Felmérés:  
folyamatos 

- 

Kiértékelés: 

folyamatos 

Összegző értéke-
lés: 2015. május 

szenátus 

Képzések minősége 

Záróvizsgák  
tapasztalatainak  

összegzése 

Záróvizsga bizottsá-
gi tagok véleménye-

inek összegzése 

rektor 

2015. február 
2015. július 

Tanári  
Konferencia 

Záróvizsga eredmé-
nyek összegzése, 

előző évi összeha-

sonlításban a tanul-
mányi rendszer 

adataiból 

összefoglaló jelentés 
főtitkár 

rektorhelyettes 

Képzések minősége 

Esti tagozat időbe-

osztásának módosí-

tása 2015 szeptem-
berétől 

(felmérés/ összeg-

zés/ módosítás) 

A tanítás rendjének 

módosítását elfoga-
dó szenátusi határo-

zat 

főtitkár 2015. február szenátus 

Publikációs adatbázis 
MTMT bibliográfiai 

adatbázis fejlesztése 

repozitórumok 
feltöltése a  

REÁL-ba 

könyvtár + főtitkár 

2015.  
július 

rektor adatfeltöltés 

folyamatos 
intézményi hovatar-

tozás jelölése téte-

lenként 

Szabályzatok  

felülvizsgálata 

A Foglalkoztatási 

Követelményrend-

szer áttekintése, új 
jogszabályi környe-

zethez igazítása 

Foglalkoztatási 

Követelményrend-
szer 

főtitkár 
2015. augusz-

tus/szeptember 
szenátus 

Szabályzatok  

felülvizsgálata 

A Hallgatói Köve-

telményrendszer/ 

Felvételi Szabályzat 
megújítása 

Hallgatói Követel-
ményrendszer/ 

Felvételi Szabályzat  

főtitkár 2014. november szenátus 

Nyilvánosság Honlap-karbantartás 

Aktualizált honlap 

(képzések / minta-
tantervek oldal 

megújítása) 

főtitkár +  

tanulmányi-
osztályvezető  

+ informatikusok 

folyamatos rektor 

Nyilvánosság 
A képzések  

hirdetése 

Helyzetelemzés  

vezetők 

folyamatos 

2014. október-

2015. február 

rektor 
Az egyes szakokra 

lebontva a hirdetési 

felületek meghatá-
rozása, a hirdetések 

elkészítése 

Diplomás  
pályakövetés 

Végzett hallgatók 
körében felmérés 

Kérdőívek kidolgo-

zása, kérdőívek 
eredményeinek 

összegzése 

Minőségbiztosítási 
Bizottság 

Kérdőívek  
elkészítése:  

2015. február. 

szenátus 
Felmérés:  
2015. február-

március 

Kiértékelés: 

2015. ősz 

 


