KRE EGYETEMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

Az Egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság testületi működése
2019. december 10-től 2020. szeptember 30-ig
A Szervezeti és Működési Rend új, az egyetemi minőségbiztosítási bizottság összetételére
vonatkozó szabályozásának (186/2019. számú határozat) hatályba lépése: 2019. november
1., melyet a Szenátus (224/2019. számú határozat) 2019. december 9-i hatállyal módosított.

Az egyetemi minőségbiztosítási bizottság ülései:

2019. december 10. 15:00
Napirend:
 Új bizottság felépítésének ismertetése, a bizottság tagjainak bemutatkozása
 A bizottság ügyrendjének, működésének kialakítása
 A minőségbiztosítás alapdokumentumaival kapcsolatos közös állásfoglalás
kialakítása
 Kari minőségbiztosítási vezetők helyzetjelentése (kari bizottság
működőképessége, 2019 őszi tevékenységek, ülések, ezek témái, jövő évi
tervek, esetleg dokumentumok)
 December-januári havi feladatok meghatározása (az év zárásához és az év
kezdéséhez kötődő feladatok)
2020. január 14. 16:00
Napirend:
 Az ügyrend szövegének megvitatása, az ügyrend szavazásra bocsátása
 Kari minőségbiztosítási vezetők beszámolója (december-januári feladatok, kari
bizottságok működése)
 Az egyetemi minőségbiztosítási vezető beszámolója
 A 2019. II. féléves belső audit kérdőíve, az éves értékelés kérdései
 Január-február havi feladatok
 A „Minőségfejlesztési stratégia” szövegtervezetének bemutatása, megvitatása
 A „Minőségbiztosítási Szabályzat” revíziójával kapcsolatos javaslatok
megvitatása
 A folyamatszabályozás kérdései
2020. február 4. 16:00
Napirend:
 Egyeztetés a KRE minőségpolitikája és minőségfejlesztési stratégiája című
dokumentumról
 A kari éves minőségfejlesztési programok támogatása, „jó gyakorlatok” átadása
 Tájékoztatás a belső audit eredményéről

KRE EGYETEMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

2020. február 10. 14:00
Napirend:
 EMB vezető éves munkatervének és a bizottság munkatervének ismertetése és
szavazásra bocsátása
 EMB vezető éves jelentésének ismertetése és szavazásra bocsátása (beszámoló
a vezető és a bizottság munkájáról)
 2020 évi minőségcélok ismertetése és szavazásra bocsátása
 Minőségpolitikai Nyilatkozat szövegtervezetének ismertetése
 A „KRE minőségpolitikája és minőségfejlesztési stratégiája” című
alapdokumentum szövegtervezetének megvitatása és szavazásra bocsátása
 „Jó gyakorlatok” megosztása
2020. május 11. (a vírushelyzetre való tekintettel elektronikus úton lebonyolított ülés és
szavazás)
Napirend:
 A Minőségbiztosítási Szabályzat módosított szövegének megvitatása, szenátusi
előterjesztés előkészítése
2020. június 16. 13:00
Napirend:
 Beszámoló a vírushelyzet alatt történt eseményekről, munkáról
 Az EMB éves munkatervének megvalósulása
 A KRE intézményi önértékelő kötetének és mellékleteinek véleményezése
 A KRE hitéleti képzések önértékelési dokumentumainak véleményezése
 A karok minőségbiztosítási dokumentációjának áttekintése, egyeztetés az
intézményi akkreditációs felkészülés további lépéseiről
2020. szeptember 21. 9:00
Napirend:
 Az intézményi akkreditációra való felkészülés kérdései, helyzetelemzés
 Minőségbiztosítási Szabályzat függelékében szereplő minőségbiztosítási
kérdőívek kérdéssorainak felülvizsgálata, karspecifikus kérdések egyeztetése,
szenátusi előterjesztés előkészítése
 2020 évi munkaterv megvalósulása
 Beszámoló a belső audit eredményéről
 Tájékoztatás PPKE külső auditról

