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Az Egyetemi minőségbiztosítási vezető tevékenységei 2019-2020-ban 1

Az egyetemi minőségbiztosítási vezető és az egyetemi vezetés egyeztetési alkalmai:
Rektori szintű:
 2019. március 23.: minőségbiztosítási feladatok átvétele, helyzetértékelés
 2019. május 28. : minőségbiztosítási feladatok egyeztetése, különös tekintettel
az intézményi akkreditációra, beszámoló a karokon tett látogatásokról, a
dékánokkal folytatott beszélgetésekről, a belső audit eredményéről,
intézkedési terv
 2019. október: intézkedési terv az intézményi akkreditáció előkészítésére
 2020. január 9.: beszámoló a belső audit eredményéről, helyzetértékelés,
intézkedési terv egyeztetése
 2020. január 23.: Minőségpolitikai nyilatkozat, KRE Minőségpolitikája és
minőségfejlesztési stratégiája
 2020. február 4.: Minőségpolitikai nyilatkozat, KRE Minőségpolitikája és
minőségfejlesztési stratégiája, szervezeti kérdések
 2020. február 7.: 2020 évi egyetemi minőségcélok, és EMB munkaterv
egyeztetése
 2020. május 15.: Minőségbiztosítási Szabályzat frissítésének tervezete
 2020. június 15.: rektori teendőkkel megbízott Rektorhelyettes tájékoztatása
az egyetemi minőségbiztosítási bizottság tevékenységéről és az intézményi
akkreditációs felkészülésről, az éves munkaterv megvalósulásáról
 2020. július 13.: rektori teendőkkel megbízott Rektorhelyettes tájékoztatása az
intézményi akkreditációs felkészülésről, intézkedési javaslat előterjesztése
 2020. szeptember 7.: beszámoló az intézményi akkreditációs felkészülésről, az
egyetemi minőségbiztosítási bizottság munkájáról, valamint a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemmel lefolytatott kölcsönös külső audit gyakorlati
megvalósításáról
 2020. szeptember 27.: beszámoló a belső audit eredményeiről, egyeztetés az
egyetemi minőségbiztosítási vezető által javasolt intézkedési tervről
 2020. október 19.: egyeztetés az intézményi akkreditációs felkészülés
helyzetéről és az intézkedési terv megvalósulásáról
Dékáni szintű:
 2019. május-június: helyzetelemzés, minőségtudatosság, minőségfejlesztés
lehetőségei
 2020. május: minőségbiztosítási szabályzat tervezete, minőségbiztosítási
kérdőívek karspecifikus kérdései
 2020. szeptember: intézményi akkreditációs felkészülés helyzete, intézkedések
egyeztetése
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- Az egyetemi minőségbiztosítási vezető 2019. március 1-től tölti be hivatalát, ezért a dokumentum a 2019.
március 1-től 2020. szeptember30-ig tartó időszakot öleli fel.
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Kari vezetők: az EMB ülésein folyamatos a kapcsolattartás, ezen felül külön és karonként:
 2019. május-június: helyzetelemzés, a kari minőségbiztosítási rendszer
működése, eddigi teljesítményei
 2019. december: kari minőségbiztosítási rendszer működése, dokumentumok
 2020. szeptember: intézményi akkreditációs felkészülés helyzete, intézkedések
egyeztetése
 2020. október folyamatos: intézményi akkreditációs felkészülés helyzete
EDHT elnöke:
 2020. június: doktori iskolák minőségbiztosításának koncepciója és
dokumentációja
 2020. augusztus: a Doktori Szabályzat minőségbiztosítási rendelkezéseinek
módosítása, doktorandusz hallgatók kérdőívének kidolgozása, előterjesztés
készítése

Belső auditok
2019. május




A kari minőségbiztosítás szervezete és dokumentumai (szervezet,
ülések, minőségfejlesztési program, munkaterv, intézkedési terv)
Éves értékelések (formái, értékelés, visszacsatolás, dokumentálás)
Mérések, felmérések (kötelező, alkalmi mérések, értékelés,
visszacsatolás, dokumentálás)

2020. január





A kari minőségbiztosítás szervezete és dokumentumai (szervezet,
ülések, 2020 évi minőségfejlesztési program, munkaterv, intézkedési
terv)
Éves értékelések (2019 évi jelentés)
Mérések, felmérések (kötelező, alkalmi mérések, értékelés,
visszacsatolás, dokumentálás)

2020. szeptember




Az intézményi akkreditációs eljárás információs rendszere és felületei
Az intézményi akkreditációs felkészülés helyzete az egyes karokon
A 2015-2019 között zajló kari minőségbiztosítási tevékenységek
dokumentációja és elérhetőségük

Külső audit
2020. szeptember 19-október 4. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem külső audit vizsgálata
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Eredmények áttekintése
2019. december 10. - 2020. szeptember 30.

Tevékenységek
EMB ülések
EMB
határozatok
Belső auditok
Külső audit
Vezetői
egyeztetések

Intézkedési
tervek
Szenátus által
jóváhagyott
dokumentumok

Leírás
Lásd: EMB jegyzőkönyvei
Lásd: EMB határozatai

Eredménymutatók
7 ülés
8 darab

Lásd: audit jelentések
Lásd: PPKE külső audit jelentés
Rektori szint
Dékáni szint
Kari minőségbiztosítási vezetők
EDHT elnöke
Lásd: EMB dokumentumok

3 darab
1 darab
13 alkalom
3 alkalom
3 (+7)alkalom
2 alkalom
5 darab

Minőségpolitikai Nyilatkozat
KRE Minőségpolitikája és
Minőségfejlesztési stratégiája
KRE EMB ügyrendje
KRE EMB 2019 évi beszámolója
KRE 2020 évi minőségfejlesztési
programja
KRE EMB 2020 évi munkaterve
KRE Minőségbiztosítási Szabályzat
Képzési programok létesítésének,
indításának eljárásprotokollja
Képzési programok nyomon
követésének és értékelésének eljárása
Tudományos kutatómunka
értékelésének szempontrendszere
KRE Doktori Szabályzat
minőségbiztosítási rendelkezései
Doktori képzésbe belépő hallgatók
kérdőíve
Doktori képzésben részt vevő hallgatók
elégedettségét mérő kérdőív
OMHV-kérdőív módosítása
OMHV-kérdőív karspecifikus
kérdésekkel
Hallgatói elégedettség mérése kérdőív
módosítása
Hallgatói elégedettség mérése kérdőív
karspecifikus kérdésekkel

25 darab
dokumentum
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Oktató és nem-oktató dolgozók
elégedettségét mérő kérdőív
módosítása
Oktató és nem-oktató dolgozók
elégedettségét mérő kérdőív
karspecifikus kérdésekkel
TFK végzettek képzési programmal való
elégedettségét mérő kérdőív
KRE Intézményi önértékelő jelentése
Hitéleti képzések önértékelő jelentése i
(4)

