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Minőségcéljaink 2021-ben  

A 2021. évre vonatkozó kari minőségcélok a KRE Szenátusának 293/2020. (XI. 11.) sz. 

határozatával 2021-2025 évekre elfogadott intézményi stratégiájában megjelölt rövid, közép- és 

hosszútávú stratégiai célok figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

Általános minőségcélok 

A jól szervezett, dokumentált, és az eredményeket visszacsatolás útján hasznosító működés 

fenntartása, a jó gyakorlatok megőrzése, a MAB intézményi akkreditációs jelentés javaslatainak 

átültetése a kari gyakorlatokba, a 2021-2025 évekre szóló egyetemi stratégia lebontása a kar életére 

és működésére, az aktuális környezeti-társadalmi kihívásokra reagáló, a társadalmi 

felelősségvállaláshoz és a MRE célkitűzéseihez igazodó oktatási és kutatási tevékenység folytatása, 

nemzetközi együttműködések, a mobilitás és az idegen nyelvű képzések fejlesztése, a hallgatók és a 

külső érintettek bevonása a minőségfejlesztési tevékenységekbe 

Az oktatók és az oktatás minősége 

Az oktatók, a szak- és tárgyfelelősök minőségének vizsgálata (belső audit, kölcsönös 

óralátogatások), az oktatói állomány MAB követelményeknek való megfelelőségének vizsgálata, az 

oktatói és kutatói teljesítményértékelés szempontrendszerének kidolgozása, belső képzések indítása 

(oktatásinformatikai kompetenciák és a digitális eszközhasználat), az intézményi hallgatói 

felmérések (Gólya kérdőív, elégedettségi mérések, OMHV, DPR) eredményeinek visszacsatolása a 

hallgatói előrehaladás sikerességének elősegítéséhez 

Információkezelés 

A Kar nemzetközi és tudományos láthatóságának erősítése, kari honlap fejlesztése, angol nyelvű 

honlap fejlesztése, az idegen nyelvű képzés (MA Theology) meghirdetésének fejlesztése, az online 

program lehetőségeinek kidolgozása 

Oktatás-kutatás minőségbiztosítása 

Az önértékelés és az éves értékelés rendszerének felülvizsgálata és szükség szerinti korrekciója, 

együttműködés a doktori MB-i bizottsággal a doktori fokozatszerzés és habilitáció gyakorlatának 

felülvizsgálat és fejlesztése érdekében 
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A MB-i bizottság általános feladatai 

Az alkalmazott minőségbiztosítási eljárások megszilárdítása, jó gyakorlatok fenntartása és 

megosztása, a dékán és a KT tevékenységének támogatása, a kari MB-i dokumentumok és eljárások 

harmonizálása az egyetemi minőségbiztosítási folyamatokkal. 

A kari MB-i bizottság konkrét tevékenysége 2021-ben 

2021. január-február 

2020-as MB jelentés elfogadása, 2021-es MB terv elfogadása, jelentés az akkreditációs folyamatról 

a KT előtt, OMHV/2020/2021/1 kiértékelése 

2021. március-április 

2020/2021 tanév oktató és nem oktató munkavállalói elégedettségmérésének lebonyolítása, 

2020/2021 tanév hallgatói elégedettségmérésének lebonyolítása 

2021. május-június 

2020/2021 tanév oktató és nem oktató munkavállalói és hallgatói elégedettségmérések kiértékelése, 

OMHV/2020/2021/2 lebonyolítása, jelentés a KT előtt 

2021. július-augusztus 

A felvételi eljárás jelentkezési és felvett létszámadatainak és eredményeinek kiértékelése, 

OMHV/2020/2021/2 kiértékelése 

2021. szeptember-december 

OMHV/2021/2022/1 lebonyolítása, a Kar MB-i jelentésének előkészítése, jelentés a KT előtt 

2022. január-február 

OMHV/2021/2022/1 kiértékelése, kari MBM 2021-re vonatkozó éves jelentésének elkészítése és a 

Kari Tanács elé terjesztése 

 

      Készítette: Pecsuk Ottó a KRE HTK MBB elnöke, 

elfogadva a KRE HTK Kari Tanácsának 2021. február 19-i ülésén 

 


