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Minőségfejlesztési program 2020 

 

Fő célkitűzés: felkészülés az akkreditációra, kari önértékelés elkészítése, sikeres akkreditáció 

Minőségbiztosítási tevékenység célja:  

1. Minőségbiztosítási eljárások dokumentálása, a kari tanács és a dékán döntéshozatali 

tevékenységének támogatása 

 

2. Közreműködés a kari fejlesztési terv és stratégia elkészítésében 

 

3. A református identitás erősítése és megjelenítése a kar minden szintjén a minőségbiztosítási 

folyamatokban is 

 

Minőségcélok: 

A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése területén 

- A KRE HTK minőségbiztosítási rendszerének továbbfejlesztése, a vonatkozó MAB 

követelmények adaptálása 

- A kar minőségbiztosítási alapdokumentumainak felülvizsgálata 

- A kari önértékelés rendszerének felülvizsgálata és szükség szerinti korrekciója 

- Az éves értékelés rendszerének felülvizsgálata és szükség szerinti korrekciója 

- Az oktatás és kutatás minőségbiztosítási rendszerének hatékonyabb működtetése 

- A nem oktató munkavállalók bevonása a minőségbiztosítási tevékenységekbe – a jó gyakorlat 

megtartása 

 

A képzési és kutatási folyamatok fejlesztése területén 

 

- A képzési programok indítását, követését és értékelését biztosító eljárások felülvizsgálata és 

szükség szerinti korrekciója a HÖK hatékony bevonásával 

- A hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés pozitív tapasztalatainak általánossá tétele 

- A kutatóintézetek minőségbiztosítási eljárásainak felülvizsgálata 

- A kutatási eredmények oktatásba történő beépítésének támogatása és nyomon követése 

- TDK eredményességének növelése és a mentori programok nyomon követése 

- A tehetség kiválasztás és gondozás kari folyamatainak átvilágítása és hatékonyságának 

növelése 

- Javaslatok kidolgozása a tanulási és kutatási környezet fejlesztésére 

 

Az oktatói minőségfejlesztés terén 

 

- Az oktatói és kutatói teljesítményértékelés új szempontrendszerének kidolgozása  

- Belső képzések elindítása 

 

A tanulástámogatás, az erőforrások és hallgatói szolgáltatások terén 

 

- A tanulást támogató és hallgatói szolgáltatások fejlesztése az érintettek javaslatai alapján 

- Külföldi vendéghallgatók támogatásának fejlesztése 

- Támogató infrastruktúra fejlesztése az elégedettségi felmérések elemzésével 

- A könyvtári, informatikai és irodatechnikai infrastruktúra fejlesztése 

- Az ideiglenes épület (Csopaki u. 6.) alkalmasabbá tétele a Kar oktatási és kutatási céljaira 
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Információkezelés, nyilvános információk 

 

- A KRE HTK nemzetközi kapcsolatrendszerének és tudományos elismertségének további 

erősítése 

- A kari honlap fejlesztése és naprakészen tartása 

- A nyilvános adatok felülvizsgálata 

- A belső információáramlás csatornáinak fokozatos bővítése  

- A külföldi vendéghallgatók tájékoztatásának elemzése, az angol nyelvű honlap fejlesztése 
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A KRE HTK minőségbiztosítási 

bizottságának 2020 évre szóló munkaterve 

 

Kiemelt feladatok 

- Felkészülés az intézményi akkreditációra, kari önértékelés elkészítése, sikeres akkreditáció 

- A református identitás erősítése és megjelenítése a szervezet minden szintjén a 

minőségbiztosítási folyamatokban 

 

Általános feladatok  

- Minőségbiztosítási eljárások megszilárdítása a kari vezetők és a kari tanács döntéshozó 

tevékenységének támogatására 

- A kar által kitűzött minőségbiztosítási célok teljesülésének értékelése, a kar éves 

minőségfejlesztési jelentésének elkészítése; 

- A kar minőségbiztosítási alapdokumentumainak a felülvizsgálata 

- A kar minőségfejlesztési módszereinek és eljárásainak felülvizsgálata és véleményezése; 

- A kar minőségellenőrzési (önértékelési) irányelveinek felülvizsgálata és véleményezése; 

- Véleményezés és javaslattétel a kari fejlesztési stratégia kialakításában 

 

 

Minőségbiztosítási tevékenységek  

2020. január-február 

 

- A KRE HTK Minőségbiztosítási Bizottsága éves jelentésének elkészítése 

- OMHV/1 kiértékelése 

- A kari akkreditációs önértékelés elkészítése 

- A kari tanács és a dékán minőségbiztosítási intézkedéseinek előkészítése, illetve támogatása 

 

2020. március-április 

 

- A kari szintű minőségbiztosítási dokumentumok felülvizsgálata 

- Az önértékelés rendszerének áttekintése 

- 2019 évi értékelés elkészítése 

- Kari szintű akkreditációs önértékelés készítésében való közreműködés 

 

2020. május-június 

 

- Kari akkreditációs önértékelés véleményezése 

- Kari programértékelések és önértékelések, szakos jelentések elkészítésének támogatása 

- Minőségbiztosítási dokumentáció véglegesítése 

- OMHV/2 lebonyolítása 

- Beszámoló a kari tanács számára 

 

2020. július-augusztus 

 

- 2020/A felvételi eljárás adatainak és eredményeinek kiértékelése 
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- OMHV/2 kiértékelése 

 

2020. szeptember-október 

 

- 2020/P felvételi eljárás adatainak és eredményeinek kiértékelése 

- Felkészülés a MAB látogató bizottság fogadására 

 

2020. november-december 

 

- OMHV/1 lebonyolítása 

- Hallgatói elégedettség mérése 

- Oktatók és nem-oktató dolgozók elégedettségének mérése 

- Minőségfejlesztési jelentés előkészítése 

- Kutatási jelentések előkészítése 

 

2021. január-február 

 

- OMHV/1 kiértékelése 

- Hallgatói elégedettség mérésének értékelése 

- Oktatók és nem-oktató dolgozók elégedettségi mérésének értékelése 

- Kari minőségbiztosítási vezető és bizottság éves jelentésének elkészítése 

- A kar minőségfejlesztési programjának elkészítése 

 

A kari minőségbiztosítási vezető feladatai  

- A MAB intézményi és szakakkreditációs követelményeinek figyelemmel kísérése, különös 

tekintettel az akkreditációra 

- A kar minőségbiztosítás szervezett és dokumentált működésének biztosítása 

- Az éves minőségfejlesztési programban kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése 

- Az óralátogatások és belső audit szervezése és kiértékelése és fejlesztési javaslatok 

megfogalmazása 

- A kari minőségbiztosítási bizottság munkájának éves munkaterv szerinti koordinálása 

- Az éves kari minőségfejlesztési jelentés elkészítése 


