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Minőségpolitika, stratégia és eljárások 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

A kari minőségpolitika 

aktualizálása 

Minőségcélok kitűzése és 

értékelése 

Minőségügyi vezető 

2017-08 

Vezetőségi átvizsgálás A 2018/19. tanévre 

vonatkozóan 2018 őszén, a 

hivatalba lépő rektor 

programjához igazodva fog 

megtörténni. 

2 

 

 

A kari minőségfejlesztési és 

OMHV bizottság 

munkájának értékelése 

Kari vezetőség 

2018-04 

Kari tanács 

Beszámoló 

A minőségügyi vezető a 

DPR vizsgálat alapján 

2017. 11. 27-én intézkedési 

javaslatokat terjesztett elő.  

A minőségügyi vezető 

2018. 06. 20-án beszámol 

az éves minőségügyi 

tevékenységről a Kari 

Tanácson. 

3 

 

 

 

Az intézetek, tanszékek 

minőségbiztosítási 

tevékenységének értékelése 

Kari 

minőségfejlesztési 

bizottság 

Kari vezetőség 

2018-04 

Kari tanács 

Beszámolók 

2017/18. tanévben tanszéki 

beszámoló nem volt. 

4 

 

A hallgatók bevonása a kari 

minőségbiztosítási 

tevékenységbe 

Kari 

minőségfejlesztési 

bizottság 

2018-06 

Megbeszélés 

Feladategyeztetés 

Minőségfejlesztési 

Bizottság és az OMHV 

Bizottság munkája 

A bizottság tagja a HÖT 

két delegáltja.  
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Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

Tantervek felülvizsgálata, 

különös tekintettel a nyelvi 

képzésre és a képzés 

gyakorlati jellegére 

Kari vezetőség 

 

 

2018-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

DPR jelentés értékelése 

Szakmai partnerek 

véleménye 

A minőségügyi vezető 

DPR-beszámolója 2017. 

12. 05-én a Kari Tanácson. 

2 

 

 

Tananyagok operatív 

összehangolásának 

végrehajtása és ellenőrzése 

Kari vezetőség 

 

2018-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

Az új tanterv kérdésében 

kétszer volt sikertelen 

tanszékvezetői értekezlet.  

 

Az új tanterv előkészítése 

2019. január 31-ig 

megtörténik. 

3 

 

Hallgatói terhelés 

áttekintése és koordinálása, 

figyelemmel az 1.pontra 

Kari vezetőség 

 

2018-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

Az új tanterv 

előkészítésénél figyelembe 

veendő. 

4 

 

 

Programakkreditáció 

Új szakok indítása 

Kari vezetőség 

 

 

 

2018-06 

Eddigi folyamtok értékelése 

új szakok indítása 

lehetőségének felmérése, 

szakindítás előkészítése, és 

lehetőség szerint indítása 

A szakjogász képzési 

kínálat bővült. 

 

A minőségügyi vezető 2018 

tavaszán elvégezte a 

képzési kínálat 

összehasonlítását más 

karok képzési kínálatával. 

 

5 A képzés gyakorlati 

jellegének fejlesztése 

Kari vezetőség 

 

2018-06 

kötelező gyakorlatokra, 

szakmai gyakorlatra 

vonatkozó szabályok   

A vonatkozó jogszabályok 

alapján. 

6 Idegen nyelvű képzés 

indításának támogatása 

Kari vezetőség 

folyamatos 

pályázati lehetőségek, az 

idegen nyelven tartott 

kurzus oktatóinak kiemelése 

Dolgozók/oktatók nyelvi 

kompetenciafejlesztése 

belső nyelvi képzéssel. 

I. félév: 1 fő,  

II. félév: 8 fő  
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Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

 

Az alapkutatás személyi 

feltételeinek, valamint a 

teljesítés minőségének 

javítása 

Kari vezetőség 

 

2018-06 

Kutatási tapasztalat 

értékelése, lehetőségek 

áttekintése 

Az áttekintés tanszéki 

keretek között történt; 

ennek eredményét a 

tanszékvezető 

kommunikálja a dékán felé. 

2 Pályázati tevékenység Kari vezetőség 

 

2018-06 

Pályázatfigyelés, oktatók 

tájékoztatása, pályázat 

előkészítésében, 

lebonyolításában szakmai 

segítség 

Rendszeres tájékoztatás. 

3 

 

Doktori iskolák DI vezetője 

 

2018-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

 

Az idegen nyelvű képzés 

előtérbe helyezése, külső 

pályázati forrásokból 

külföldi vendégoktatók 

meghívása. 

4 

 

Publikációk katalogizálása Könyvtár  

oktatók 

 

folyamatos 

MTMT frissítése A folyamatos karbantartás a 

Benedek Ferenc Könyvtár 

munkatársai segítségével 

történik. 

5 
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A hallgatók értékelése 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

A hallgatói teljesítmények 

figyelemmel kísérése, 

fejlesztése 

TO vezető 

 

félévente 

statisztikák készítése, KT-on 

bemutatása 

Csak a minőségügyi vezető 

DPR beszámolója 

keretében, azaz részben 

történt meg.  

2 

 

 

A tanulmányi munka 

eredményességének javítása 

Kari vezetőség 

 

2018-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

Félévközi szorgalmi 

dolgozatok rendszerének 

kialakítása, a Stipendium 

Hungaricumos hallgatókkal 

történő foglalkozás. 

3 

 

Tehetséggondozás 

módozatainak fejlesztése, 

nagyobb integráció 

megvalósítása 

Kari vezetőség 

Tanszékvezetők 

  

Tanszéki beszámolók,  

folyamatos tanszéki audit  

DPR kutatás hasznosítása 

szakkollégiummal és a 

HÖT-tel együttműködés 

Az Óriás Nándor 

Szakkollégium és a 

tanszéki TDK-k sikeres 

működtetése, 

HÖT TDK-nap. 

4     

5 
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Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

Az oktatók szakmai 

fejlődésének elősegítése 

Kari vezetőség 

 

 

folyamatos 

konferenciákról, szakmai 

napokról, pályázatról 

információk megosztása 

az oktatókkal 

Folyamatos 

információátadás.  

A kezdő oktatók 

közléseinek támogatása. 

2 

 

Az oktatók hallgatói 

véleményezése 

OMHV Bizottság 

elnöke 

2018-06 (őszi, tavaszi 

félév) 

kari véleményezési 

rendszer alkalmazása, 

kimutatás, kari tanács 

A minőségügyi vezető 

beszámolója a 2018. 06. 

20-i Kari Tanácson  

3 

 

 

Oktatói információ 

visszacsatolás 

Kari minőségügyi 

vezető 

 

2018-06 

az egyetemi 

felmérésekben való 

közreműködés, 

figyelemfelhívás 

Közvetett módon, az 

egyetemi felmérésekben 

történő részvétellel 

nyilvánítanak véleményt 

az oktatók.  

4 

 

 

Az oktatási infrastruktúra 

fenntartása, lehetőség 

szerinti fejlesztése 

Kari vezetőség 

 

2018-04 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

Hallgatói adatbázis 

bővítés. 

 

105. labor eszközcseréje 

megtörtént, 104. labor 

eszközcseréje 

folyamatban van.  

 

Oktatói eszközállomány 

szinten tartása.  

 

Multifunkcionális 

eszközök (fénymásoló, 

nyomtató, szkenner) 

fejlesztése. 

5 
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A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 Elektronikus segédanyagok 

mennyiségének és 

minőségének növelése 

Tanszékvezetők 

 

folyamatos 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

 

A hallgatói igények szerint 

bővülő elektronikus 

tananyagkínálat. 

2 Fogyatékossággal élő 

hallgatók speciális 

igényeinek való megfelelés 

Kari vezetőség 

Tanszékvezetők 

Oktatók 

 

folyamatos 

Oktatási tapasztalat 

értékelése, speciális igények 

felmérése 

 

Célcsoport a 2017-ben 

elnyert EFOP pályázatnál 

(Elektronikus 

tananyagfejlesztés). 

3 Hátrányos helyzetű 

hallgatók speciális 

igényeinek felmérése 

Kari vezetőség 

2018-06 

Speciális igények felmérése 

 

Célcsoport a 2018-ban 

elnyert EFOP pályázatnál 

(elektronikus 

tananyagfejlesztés). 

4 TO szolgáltatás 

minőségének javítása 

TO vezető 

Minőségügyi 

vezető 

folyamatos 

Kari OMHV felmérésbe 

integrálás 

KT 

A hallgatói igényeknek 

megfelelő szolgáltatás 

fenntartása. 

5 Hallgatók egymás közötti 

kapcsolatának fejlesztése 

Kari vezetés  

2018-06 

A HÖT-tel és a kari 

hallgatói szervezetekkel 

történő együttműködés 

A HÖT Plusz szolgáltatás 

és a HÖT Iroda a hallgatói 

igényeket kellő mértékben 

kielégíti. 

6 Hallgatók – oktatók közötti 

kapcsolat erősítése 

Kari vezetés 2018-

04 

pártfogói (tutor) rendszer 

működésének felülvizsgálata 

és kiterjesztésének 

felmérése 

Kari tanács, dékáni 

fogadóóra 

A tutor rendszer 

újraindítása 2018 

szeptemberétől.  

 

HÖT kapcsolattartása a kari 

vezetéssel, képviselete a 

kari szervekben.  

7 A kurzusokkal kapcsolatos 

információk (tematika, 

oktató, tananyag stb.) 

elektronikus közzététele 

Tantárgyfelelős 

félévek kezdete 

etr felület, kari honlap Működő rendszer. 

Folyamatos karbantartás. 

8 A munkavállalásban való 

segítségnyújtás 

bevezetésének elindítása 

Kari vezetés 2018-

06 

DPR kutatás hasznosítása  

A Társadalmi Tanáccsal 

való együttműködés 

Karrier-nap (HÖT 

rendezvény). 

 

Gyakorlati képzés 

keretében a későbbi 

munkahelyre való 

beilleszkedés elősegítése. 

 

Álláspályázat figyelő a kari 

honlapon.  

9 Hallgatói szolgáltatások új 

rendszerének kialakítása és 

az alumni szolgáltatások 

bővítése 

Kari vezetés 2018-

06 

HÖT-tel és a kari hallgatói 

szervezetekkel történő 

együttműködés  

DPR és egyéb kutatás 

hasznosítása 

Alumni magazin.  

Alumni találkozók. 

Díszoklevél. 
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Belső információs rendszer 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 A munkatársak tájékoztatási 

rendszerének fenntartása, 

szükség esetén javítása  

Kari igazgató 

 

2018-06 

Az eddigi tájékoztatási 

rendszer folyamatos 

áttekintése 

A munkatársak a Kari 

Tanács jegyzőkönyveiből 

valamint 2018 májusától a 

vezetői értekezletek és 

tanszékvezetői értekezletek 

jegyzőkönyveiből 

tájékozódnak, melyeket 

körlevélben kapnak meg.  

2 A kari vezetés tájékoztatása 

a minőségfejlesztési 

bizottság munkájáról 

Kari minőségügyi 

vezető 

évi egy alkalom 

Vezetői prezentációk (kari 

tanács, vezetői értekezlet) 

A minőségügyi vezető DPR 

beszámolója 2017. 02. 05-

én és minőségügyi ill. 

OMHV beszámolója 2018. 

06. 20-án a Kari Tanácson. 

3 Kari dolgozók tájékoztatása 

e-mailen a kutatásokról, 

elégedettség-vizsgálatokról 

Kari minőségügyi 

vezető 

 

Folyamatos 

 

Kari levelezőlistákra 

összefoglaló anyagok 

küldése 

A tájékoztatás  egyetemi 

szintről történik 

körlevélben.. 

4     

5     
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Nyilvánosság 

Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

 

A minőségbiztosítás 

dokumentumainak 

folyamatos közzététele a 

kari honlapon 

Kari minőségügyi 

vezető 

 

folyamatos 

Felület létrehozása, szükség 

szerinti aktualizálása 

Minden minőségbiztosítási 

dokumentum elérhető a kari 

honlapon.  

2 

 

 

Beiskolázás Kari vezetés  

2018. 02-06 

Nyílt napok szervezése 

Intenzív kampány 

Felvételi eredmények 

elemzése 

 

2018. 02. 07.  

Nyílt nap  

2017. 10. 26. 

Pályaorientációs nap 

2018. 05. 07. és 06. 07. 

diákcsoport fogadása  

2018. 09. 29.  

 

Kutatók Éjszakája  

PTE központi szervezésű 

beiskolázási célú 

iskolalátogatások a 

régióban a tanév során több 

alkalommal, valamint 

pályaorientációs programok 

és tematikus napok 

interaktív szakmai 

előadásokkal.  

 

2017. 11. 15. BMKH 

pályaorientációs kiállítás. 

2017. 11. 23. 

„Hovatovább” felsőoktatási 

tájékoztató nap 

2018. 01. 18-20.  

Educatio Kiállítás 

2018. 01. 30. 02. 03. 

ÁPKÁD-PTE Road Schow 

2018. 06. 07. 

„Előtted a jövő” konf. 

4 

 

 

 

 

A kar ismertségének 

javítása 

Kari vezetés  

folyamatos 

Sajtóközlemények 

Kari rendezvények 

Kiállítások 

Intenzív kampány 

Társadalmi szerepvállalás 

erősítése 

2017. 12. 15. - 02. 15. 

Felvételi kampány a 

közösségi médiában 

(Facebook) külső cég 

bevonásával  

Beiskolázási 

iskolalátogatásokon 

személyes informálás és 

szórólapok. 

 

 

Pécs, 2018. 06. 20. 

 

                                                                                           Dr. Fábián Adrián 

                                                                                                    dékán 


