
PTE 

ÁJK  

Minőségfejlesztési program 

                                            Értékelés 
 

2020/21 

 

I. Minőségpolitika, stratégia és eljárások 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

A kari minőségpolitika 

aktualizálása 

Minőségcélok kitűzése és 

értékelése 

Minőségügyi vezető 

2021-08 

Vezetőségi átvizsgálás Az egyetemi minőségcélok 

figyelembe vételével 

meghatározott kari 

minőségcélokat – a covid járvány 

következtében – a 2021. 03. 25-i 

Kari Tanács fogadta el.   

2 

 

 

A kari minőségfejlesztési és 

OMHV bizottság 

munkájának értékelése 

Kari vezetőség 

2021-06 

Kari tanács 

Beszámoló 

A minőségügyi vezető – a covid 

járvány következtében – 2021. 

11. 02-én számol be a bizottság 

ves tevékenységről a Kari Tanács 

ülésén.  

 

Az egyetemi szabályozásnak 

megfelelő kari OMHV ügyrend 

előkészítése folyamatban van.  

3 

 

 

 

Az intézetek, tanszékek 

minőségbiztosítási 

tevékenységének értékelése 

Kari 

minőségfejlesztési 

bizottság 

Kari vezetőség 

2021-06 

Kari tanács 

tanaszéki beszámolók 

A vizsgált időszakban nem 

voltak tanszéki beszámolók. 

 

A TÉR átalakítása folyamatban 

van. Az előkészítés az oktatók 

bevonásával történt.    

4 

 

A hallgatói képviselet 

bevonása a kari 

minőségbiztosítási 

tevékenységbe 

Kari 

minőségfejlesztési 

bizottság 

2021-06 

Megbeszélés 

Feladategyeztetés 

Minőségfejlesztési 

Bizottság és az 

OMHV Bizottság 

munkája 

Az aktuális feladatok 

megbeszélése a 2021. 10. 21-i 

bizottsági ülésen a HÖT két 

delegáltja, Horváth Zsombor és 

Kiss Mátyás részvételével történt 

meg. 

 

II. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

Az előző tanévben 

végrehajtott képzési 

programreform (Jogász N, 

L, IÜ, foksz) folytatása a 

szakirányú 

továbbképzéseken. 

Kari vezetőség 

 

 

2021-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

DPR jelentés értékelése 

Szakmai partnerek 

véleménye 

A minőségügyi vezető 2021. 02. 

23-án ennek az értékelésnek a 

keretében számolt be a DPR 

eredmények hasznosításáról a 

PTE ÁJK-n. A megfogalmazott 7 

intézkedési javaslat részben 

teljesült.  

 

Dékáni egyeztetés a szakmai 

partnerekkel negyedévenként. 

 

2 

 

 

Tananyagok operatív 

összehangolásának 

végrehajtása és 

ellenőrzése 

Kari vezetőség 

 

2021-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

2021 őszén problémák 

mutatkoztak a tankönyvek 

újranyomtatása és forgalmazása 

tekintetében. A minőségügyi 

vezető ismételten javasolja, hogy 

a tanulmányi dékánhelyettes 

készítsen felmérést a 

tananyagellátásról. 



PTE 

ÁJK  

Minőségfejlesztési program 

                                            Értékelés 
 

2020/21 

 

3 

 

Hallgatói terhelés 

áttekintése és 

koordinálása, 

figyelemmel az 1.pontra 

Kari vezetőség 

 

2021-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

A hallgatói visszajelzések szerint 

a terheltség elfogadható és 

kezelhető.   

Kisebb következetlenség 

mutatkozik a nappali és levelező 

munkarendű jogászképzés 

képzési programjában. A 

minőségügyi vezető kéri ezek 

feltárását és a képzési programok 

kellő módosítását. 

4 

 

 

Programakkreditáció 

Új szakok indításának a 

lehetősége 

Kari vezetőség 

 

 

 

2021-06 

Eddigi folyamatok 

értékelése 

új szakok indítása 

lehetőségének felmérése, 

szakindítás előkészítése, és 

lehetőség szerint indítása 

A foksz zalaegerszegi és 

nagykanizsai telephelyen való 

indítása elmaradt, mivel a covid 

járvány a figyelmet a távoktatás 

lehetőségére irányította. A foksz 

távoktatási képzés akkreditációja 

megtörtént, 2021 őszén a képzés 

elindult.  

A minőségügyi vezető javasolja 

az IÜ képzés távoktatásos 

formában történő akkreditációját, 

ami valószínűleg keresletnövelő 

hatást gyakorolna. 

5 A képzés gyakorlati 

jellegének fejlesztése 

Kari vezetőség 

 

2021-06 

kötelező gyakorlatokra, 

szakmai gyakorlatra 

vonatkozó szabályok   

A jogászképzés és az IÜ képzés 

szakmai gyakorlatának 

újraszervezése és bővítése 2021 

szeptemberében megindult.  

A foksz képzés szakmai 

gyakorlatában nem mutatkozik 

probléma. 

6 Idegen nyelvű képzés 

indításának támogatása 

Kari vezetőség 

folyamatos 

pályázati lehetőségek, az 

idegen nyelven tartott 

kurzus oktatóinak 

kiemelése 

A Karl-Franzens-Universität 

Graz és a PTE ÁJK közötti új 

oktatási együttműködés 

előkészítése folyamatban van.  
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III. Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

 

Az alapkutatás személyi 

feltételeinek, valamint a 

teljesítés minőségének 

javítása 

Kari vezetőség 

 

2021-06 

Kutatási tapasztalat 

értékelése, lehetőségek 

áttekintése 

A rendelkezésre álló források 

felhasználásával, csekély 

mértékben. 

2 Pályázati tevékenység Kari vezetőség 

 

2021-06 

Pályázatfigyelés, oktatók 

tájékoztatása, pályázat 

előkészítésében, 

lebonyolításában szakmai 

segítség (pályázati 

referens) 

Folyamatos a kari 

levelezőlistára küldött 

értesítésekkel; részben sikeres. 

A minőségügyi vezető kéri, 

hogy történjen meg a sikeres 

pályázatok számbavétele, és 

annak kimutatása, hogy az 

oktatók melyik körét hogyan 

lehetne a pályázati 

tevékenységben segíteni. A 

pályázati eredményesség kari 

szinten csekély, amely 

különösen más jogi karokkal 

összevetve feltűnő. 

 

3 

 

Doktori iskolák DI vezetője 

2021-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

 

A PTE Belső Ellenőrzési 

Főosztálya 2021. 10. 07-én 

teljeskörű adminisztratív, 

gazdálkodási, jogszabályi 

megfelelőségi vizsgálatot 

indított el a PTE-n működő 

doktori iskolákban.  

4 

 

Publikációk 

katalogizálása 

Könyvtár  

oktatók 

folyamatos 

MTMT frissítése A Benedek Ferenc 

szakkönyvtár munkatársai 

segítségével folyamatosan 

zajlik.  

 

IV. A hallgatók értékelése 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

A hallgatói teljesítmények 

figyelemmel kísérése, 

fejlesztése 

TO vezető 

 

félévente 

statisztikák készítése,  

KT-on bemutatása 

A TO vezető beszámolóját 

mellékletként (1-3.) tartalmazza 

jelen értékelés. A lemorzsolódást a 

TO a maga eszközeivel igyekszik 

csökkenteni. 

2 

 

 

A tanulmányi munka 

eredményességének 

javítása 

Kari vezetőség 

 

2021-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

Orientációs nap és folyamatos 

tájékoztatás a HÖT-szolgálta-tások 

keretében. 

3 

 

Tehetséggondozás 

módozatainak fejlesztése, 

nagyobb integráció 

megvalósítása 

Kari vezetőség 

Tanszékvezetők 

  

Tanszéki beszámolók,  

folyamatos tanszéki audit  

DPR kutatás hasznosítása 

szakkollégiummal és a 

HÖT-tel együttműködés 

UNKP  

Kriszbacher I. Ö. 

ONSZ 

TDK 
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V. Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

Az oktatók szakmai 

fejlődésének 

elősegítése 

Kari vezetőség 

 

 

folyamatos 

konferenciákról, szakmai 

napokról, pályázatról 

információk megosztása az 

oktatókkal 

Folyamatos tájékoztatás az 

elektronikus levelező rendszeren. 

2 

 

OMHV Kari minőségügyi 

vezető 

2021-07  

kari véleményezési rendszer 

alkalmazása, 

kimutatás, kari tanács 

A minőségügyi vezető 

beszámolója a 2021. 03.30-i Kari 

Tanácson a 2019/2020. tanév I. és 

II. félévéről. 

 

Előrelépés, hogy elektronikus 

nyilvántartás rögzíti, hogy a 

tantárgyfelelős vagy más tartja az 

adott órát.  

 

A minőségügyi vezető kérdést 

intéz a dékánhoz, hogy az előző 

évi beszámolókor előirányzott 

rendszeres ellenőrzés milyen 

formában valósult meg a 

2020/2021. tanévben.   

3 

 

 

Oktatói információ 

visszacsatolás 

Kari minőségügyi 

vezető 

 

2021-06 

az egyetemi felmérésekben 

való közreműködés, 

figyelemfelhívás 

A Kari Tanács ülésein, egyéni 

konzultációk alkalmával.   

4 

 

 

Az oktatási 

infrastruktúra 

fenntartása, 

lehetőség szerinti 

fejlesztése 

Kari vezetőség 

 

2021-06 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

tantárgyi 

követelményrendszer 

áttekintése 

Wifi fejlesztés. 

 

VI. A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 Elektronikus 

segédanyagok 

mennyiségének és 

minőségének 

növelése 

Tanszékvezetők 

 

folyamatos 

Oktatási tapasztalat 

értékelése 

 

A foksz távoktatás keretében 

elkészült a 2021/2022. tanév 

elektronikus tananyagcsomagja.  

 

A hallgatói elégedettséget 2021 

novemberében elektronikus teszt 

segítségével mérjük.     

2 Fogyatékossággal 

élő hallgatók 

speciális igényeinek 

való megfelelés 

Kari vezetőség 

Tanszékvezetők 

oktatók 

HÖT 

folyamatos 

Oktatási tapasztalat 

értékelése, speciális 

igények felmérése 

 

A TVSZ 77-81. § szerinti 

lehetőségek állnak rendelkezésre. 

Egyetemi együttműködő partner a 

Támogató Szolgálat. 



PTE 

ÁJK  

Minőségfejlesztési program 

                                            Értékelés 
 

2020/21 

 

3 Hátrányos helyzetű 

hallgatók speciális 

igényeinek 

felmérése 

Kari vezetőség 

HÖT 

2021-06 

Speciális igények felmérése 

 

TJSZ vonatkozó rendelkezései 

szerint rendszeres szociális 

ösztöndíj, illetve kollégiumi 

díjfizetés alóli mentesség 

igényelhető. 

4 TO szolgáltatás 

minőségének 

javítása 

TO vezető 

Minőségügyi vezető 

folyamatos 

Kari OMHV felmérésbe 

integrálás 

KT 

A kényszerű home office 

munkavégzés pozitív hozadéka az 

elektronikus ügyintézési rendszer 

fejlődése. 

A minőségügyi vezető javasolja 

ennek a trendnek a folytatását.  

5 Hallgatók egymás 

közötti 

kapcsolatának 

ügyintézésfejlesztése 

Kari vezetés  

2021-06 

A HÖT-tel és a kari 

hallgatói szervezetekkel 

történő együttműködés 

A HÖT elnökének részvétele a 

vezetői értekezleteken.  

Dékáni fogadóóra.  

 

6 Hallgatók – oktatók 

közötti kapcsolat 

erősítése 

Kari vezetés  

2021-04 

pártfogói (tutor) rendszer 

működésének 

felülvizsgálata és 

kiterjesztésének felmérése 

Kari tanács, dékáni 

fogadóóra 

A PTE ÁJK Mentorklub 

hasznosnak és effektívnek 

tekinthető. 

 

A HÖT elnök részvételével vezetői 

értekezlet; 2020-as évben 9 

alkalommal, 2021-es évben 9 

alkalommal volt. 

7 A kurzusokkal 

kapcsolatos 

információk 

(tematika, oktató, 

tananyag stb.) 

elektronikus 

közzététele 

Tantárgyfelelős 

félévek kezdete 

neptun felület, kari honlap Folyamatos. Az elmaradások 

pótlására a TO rendszeresen 

felhívja a figyelmet.  

 

Problémát jelent a két rendszer 

összehangolása, a párhuzamosság.  

 

A minőségügyi vezető javasolja 

annak feltárását, hogy a 

párhuzamosság hogyan szüntethető 

meg.  

8 A munkavállalásban 

való segítségnyújtás 

bevezetésének 

elindítása 

Kari vezetés  

2021-06 

DPR kutatás hasznosítása  

A Társadalmi Tanáccsal 

való együttműködés 

Pályázati lehetőségek közzététele a 

kari honlapon. 

9 Hallgatói 

szolgáltatások új 

rendszerének 

kialakítása és az 

alumni 

szolgáltatások 

bővítése 

Kari vezetés  

2021-06 

HÖT-tel és a kari hallgatói 

szervezetekkel történő 

együttműködés  

DPR és egyéb kutatás 

hasznosítása 

Folyamatos. 
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VII. Belső információs rendszer 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 A munkatársak tájékoztatási 

rendszerének fenntartása, 

szükség esetén javítása  

Kari igazgató 

 

2021-06 

Az eddigi tájékoztatási 

rendszer folyamatos 

áttekintése 

Folyamatos, nem mutatkozik 

hiány. 

2 A kari vezetés tájékoztatása 

a minőségfejlesztési 

bizottság munkájáról 

Kari minőségügyi 

vezető 

évi egy alkalom 

Vezetői prezentációk 

(kari tanács, vezetői 

értekezlet) 

A minőségügyi vezető 

rendszeresen konzultál a 

dékánnal és a tanulmányi dékán-

helyettessel. 

3 Kari dolgozók tájékoztatása 

e-mailen a kutatásokról, 

elégedettség-vizsgálatokról 

Kari minőségügyi 

vezető 

 

Folyamatos 

 

Kari levelezőlistákra 

összefoglaló anyagok 

küldése 

Folyamatos. 

 

VIII. Nyilvánosság 

 Minőségcél Felelős, határidő Módszer Értékelés 

1 

 

 

 

A minőségbiztosítás 

dokumentumainak 

folyamatos közzététele a 

kari honlapon 

Kari minőségügyi 

vezető 

 

folyamatos 

Felület létrehozása, 

szükség szerinti 

aktualizálása 

Folyamatos. 

2 

 

 

Beiskolázás Kari vezetés  

2021-02 

Nyílt napok szervezése 

Intenzív kampány 

Felvételi eredmények 

elemzése 

 

Iskolalátogatások, 

pályaorientációs rendezvények 

2020 októbere és 2021 februárja 

között. (20 saját rendezvény. 

Becsatlakozás a PTE online 

rendezvényeibe. EDUCATIO 

2021 kiállítás, online. Nyílt nap: 

2021. 02. 23. Irány a PTE! - 

Kultúrfeszt, 2021.01.17. Integrált 

social kampány.)  

 

Összesen 614 fő 9-12. 

évfolyamos diákkal történt 

találkozás személyesen / online, 

ami fele a tavalyi évi 

eredménynek.  

4 

 

 

 

 

A kar ismertségének 

javítása 

Kari vezetés  

folyamatos 

Sajtóközlemények 

Kari rendezvények 

Kiállítások 

Intenzív kampány 

Társadalmi 

szerepvállalás erősítése 

A beiskolázási kampány 

keretében. 

 

Pécs, 2021. november 2.  

                                                                                             
 Prof. Dr. Herger Csabáné  

    minőségügyi vezető 


