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2020 évi minőségcélok 

Fő célkitűzés:  felkészülés az intézményi akkreditációra, intézményi önértékelés elkészítése, sikeres akkreditáció  (ESG 1.10)  

Minőségbiztosítási tevékenység célja:  

 Minőségbiztosítási eljárások megszilárdítása, jól szervezett, dokumentált, az eredményeket visszacsatolás útján hasznosító működés 
biztosítása, az egyetemi vezetők és döntéshozatali testületek tevékenységének támogatása 

 Közreműködés az intézményi stratégia elkészítésében 

 A református identitás erősítése és megjelenítése a szervezet minden szintjén a minőségbiztosítási folyamatokban 

 

Minőségcélok  ESG 2015 szerint 

ESG.1.1. A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése 

 Minőségcél Eredménymutató/mértékegység Határidő Felelős(ök) 

1. Az egyetem minőségbiztosítási rendszerének 
továbbfejlesztése, az aktuális MAB 
követelmények adaptálása 

Frissített szabályzatok és eljárások száma / darab 2020.12.31. EMB, Szenátus, Rektor 

2. Az egyetem minőségbiztosítási 
alapdokumentumainak felülvizsgálata és szükség 
szerinti korrekciója  

Frissített dokumentumok száma /darab 2020.09.31. EMB, Szenátus, Rektor 

3. Minőségbiztosítási eljárások megszilárdítása, jól 
szervezett, dokumentált, az eredményeket 
visszacsatolás útján hasznosító működés 
biztosítása 

PDCA ciklus megvalósulása, folyamatos 

dokumentáció /dokumentumok, határozatok, 

lezárt eljárások, intézkedési tervek és 

intézkedések száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 
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4. Az egyetemi és a kari minőségbiztosítási 
bizottságok összehangolt működésének 
fenntartása  

Belső információ áramlás hatásfoka, EMB 

bizottsági ülések száma / közös intézkedések, 

ülések száma/ darab 

2020.12.31. KMB-k, EMB 

5. Az új kar minőségbiztosítási rendszerének 
integrálása 

Minőségbiztosítási Szabályzat frissítése, 

minőségbiztosítási tevékenység folyamatossága/ 

módosítások száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanács, 

Dékán, Szenátus, Rektor 

6. Az önértékelés rendszerének felülvizsgálata és 
szükség szerinti korrekciója 

Minőségbiztosítási Szabályzat frissítése 

/módosítások száma / darab 

2020.06.30. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 

7. Az éves értékelés rendszerének felülvizsgálata és 
szükség szerinti korrekciója 

Minőségbiztosítási Szabályzat frissítése 

/módosítások száma / darab 

2020.06.30. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 

8. Az egyetemi és kari szintű mérések, jelentések 
eddigi gyakorlatának felülvizsgálata és szükség 
szerinti korrekciója 

Minőségbiztosítási Szabályzat frissítése 

/módosítások száma / darab 

2020.06.30 KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 

9. Az EDHT minőségbiztosítási rendszerének és 
eljárásainak felülvizsgálata és szükség szerinti 
korrekciója 

Doktori szabályzat frissítése, kiegészítése 

/elfogadott módosítások száma /darab 

2020.12.31 doktori iskolák, EDHT, EMB, 

Szenátus, Rektor 

10. Az ETT minőségbiztosítási rendszerének és 
eljárásainak felülvizsgálata és szükség szerinti 
korrekciója 

Kutatási tevékenység minőségbiztosítási 

eljárásainak frissítése, új eljárások és 

dokumentumok száma / darab 

2020.12.31 ETT, EMB, Fejlesztési 

Rektorhelyettes, Szenátus, 

Rektor 

11. A kutatás minőségbiztosítási rendszerének 
hatékony működtetése 

PDCA-ciklus megvalósulása, elvégzett felmérések, 

adatelemzések, intézkedések, jelentések száma / 

darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  

12. A munkavállalók bevonása a minőségbiztosítási 
tevékenységekbe – a jó gyakorlat megtartása 

Események, érdekképviselet, bizottsági ülések, 

fórumok száma/ darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  
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ESG 1.2./ ESG 1.3./ ESG 1.4./ ESG 1.9.: A képzési folyamatok fejlesztése 

 
 

 Minőségcél Eredménymutató/mértékegység Határidő Felelős(ök) 

1. A képzési programok indítását, követését és 
értékelését biztosító eljárások felülvizsgálata és 
korrekciója a HÖK hatékony bevonásával 

Frissített szabályzatok és eljárások száma, 

intézkedések, beavatkozások száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  

2. A doktori fokozatszerzés és habilitáció egyetemi 
gyakorlatának felülvizsgálata és szükség szerinti 
korrekciója 

Frissített szabályzatok és eljárások száma / darab  2020.12.31 doktori iskolák, EDHT, EMB, 

Szenátus, Rektor 

3. A hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés 
pozitív tapasztalatainak általánossá tétele 

PDCA ciklus megvalósulása, jó gyakorlatok 

átadása, módszertani továbbképzések, 

intézkedési tervek és intézkedések száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 

4. Az oktatásszervezés és oktatásfejlesztés eddig 
elért eredményeinek egyetemi szintű 
állandósítása 

Rangsorokban elfoglalt helyezések, elindult 

szakok száma, hallgatók létszáma / darab, jó 

gyakorlatok átadása, mérések, ellenőrzések 

eredményei (végzettek, bent lévő hallgatók, 

munkaerőpiac, stb.) / elégedettségi mutatók / %-

os eredmények,  

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  

5. Javaslatok kidolgozása a nemzetközi és idegen 
nyelvű képzések számának növelésére 

Idegen nyelven meghirdetett képzések, 

programok, kurzusok száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanács, 

Dékán, Szenátus, Rektor 

6. Az új kar tevékenységének integrációja a KRE 
képzési rendszerébe 

Szabályzatok, dokumentumok frissítése 

/módosítások száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 

7. Javaslatok kidolgozása a tanulási környezet 
fejlesztésére 

PDCA-ciklus megvalósulása, fórumok, felmérések, 

adatelemzések, intézkedések, jelentések száma / 

darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  
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ESG 1.5. Az oktatói minőségfejlesztés 

 
 

 Minőségcél Eredménymutató/mértékegység Határidő Felelős(ök) 

1. Az oktatók minőségi értékelése, az oktatói 
állomány MAB követelményeknek való 
megfelelőségének vizsgálata 

Minősített oktatók aránya / %, publikációk és 

konferencia részvételek száma, elnyert 

pályázatok száma, idegen nyelven oktatók száma, 

innovatív oktatási és számonkérési módszereket 

alkalmazó oktatók száma, auditok, mérések és 

értékelési eljárások száma / darab 

2020.06.30. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  

2. Az oktatói és kutatói teljesítményértékelés 
szempontrendszerének kidolgozása a kari 
sajátosságok figyelembevételével 

Frissített szabályzatok, eljárások és 

dokumentumok száma / darab  

2020.12.31 KMB, EMB, ETT, Kari 

Tanácsok, Dékánok, 

Fejlesztési Rektorhelyettes 

Szenátus, Rektor 

3. Belső képzések az érintettek igényeit figyelembe 
véve 
 

PDCA ciklus megvalósulása, jó gyakorlatok 

átadása, módszertani továbbképzések és az 

azokon részt vevő oktatók száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor 
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ESG 1.6. A tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások 

 
 

 Minőségcél Eredménymutató/mértékegység Határidő Felelős(ök) 

1. A tehetség kiválasztás és gondozás egyetemi 
folyamatainak átvilágítása és hatékonyságának 
növelése 
 

Vizsgált és módosított szabályzatok és eljárások 

száma / darab, intézményi TDK munkában részt 

vevő hallgatók létszáma, hazai és nemzetközi 

tanulmányi versenyeken részt vett hallgatók, 

doktori képzésbe jelentkező hallgatók létszáma / 

fő, helyezések /darab, beszámolók, jelentések / 

darab / fő 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, doktori iskolák, 

szakkollégiumok, Szenátus, 

Rektor  

2. TDK és szakkollégiumi munka volumenének és 
eredményességének növelése, a tutori és 
mentorprogramok nyomon követése 
 

Intézményi TDK munkában részt vevő hallgatók 

létszáma, hazai és nemzetközi tanulmányi 

versenyeken részt vett hallgatók, doktori 

képzésbe jelentkező hallgatók létszáma / fő, 

helyezések /darab, tutori és mentori beszámolók, 

jelentések / darab 

2020.12.31 KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, doktori iskolák, 

szakkollégiumok, Szenátus, 

Rektor 

3. A tanulást támogató és hallgatói szolgáltatások 
fejlesztése az érintettek javaslatai alapján 
 

PDCA ciklus megvalósulása, jó gyakorlatok 

átadása, hallgatói fórumok, intézkedési tervek és 

intézkedések száma / darab 

Elégedettségi mérések %-os változása a 
következők vonatkozásában: 

 Tanulmányi adminisztráció 

 Könyvtár 

 Tárgyi infrastruktúra, informatika 

 Ösztöndíjak, pályázatok 

 Hallgatói támogatások 

 Tehetséggondozás 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Gazdasági 

Igazgatóság, Fejlesztési 

Rektorhelyettes, Szenátus, 

Rektor 
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 Mobilitás 

 Karriertanácsadás 

 Mentorálás, Lelki segélyszolgálat 

valamint az ezt követő intézkedések és 

fejlesztések eredményei, a rendelkezésre álló 

szolgáltatások számának és volumenének 

növekedése / darab vagy %-os értékben 

4. A támogató és adminisztratív személyzet 
megfelelőségének biztosítása belső képzésekkel 
 

Belső információ áramlása, jó gyakorlatok 

átadása, belső továbbképzések száma, mérések, 

ellenőrzések eredményei / elégedettségi mutatók 

/ %-os eredmények 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  

5. Külföldi vendéghallgatók támogatásának 
fejlesztése 
 

Idegen nyelvű dokumentáció, ügyintézés és 

adminisztráció elérhetősége, valamint belső 

információs felületek, honlapinformációk, idegen 

nyelven meghirdetett képzések, programok, 

kurzusok száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanács, 

Dékán, Nemzetközi 

Igazgatóság, Szenátus, 

Rektor 

6. Támogató infrastruktúra fejlesztése az 
elégedettségi felmérések elemzésével 
 

PDCA-ciklus megvalósulása, fórumok, felmérések, 

adatelemzések, intézkedések, beszerzések, 

jelentések száma / darab 

Hallgatói létszámarányos infrastruktúra 

fenntartási költség változása / %-os arány 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Gazdasági 

Igazgatóság, Fejlesztési 

Rektorhelyettes, Szenátus, 

Rektor 

7. Az informatikai és irodatechnikai infrastruktúra 
fejlesztése 
 

Az informatikai és irodatechnikai beszerzések és 
fejlesztések / darab eszköz / ráfordítás nagysága / 
forint 
 

2020.12.31. Gazdasági Igazgatóság, 

Fejlesztési Rektorhelyettes, 

Szenátus, Rektor 

8. A meglévő épületállomány állagmegóvásának, 
fejlesztésének és felújításának folytatása 

Felújítási munkálatok, beavatkozások, 

beszerzések és fejlesztések volumene / ráfordítás 

nagysága / darab eszköz / forint  

2020.12.31. Gazdasági Igazgatóság, 

Fejlesztési Rektorhelyettes, 

Szenátus, Rektor 
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Oktatási célú épületek befogadó képessége, 

kollégiumi férőhelyek száma / fő 

9. Újonnan birtokba vett épületek üzembe 
helyezése, üzemeltetési gyakorlatának kialakítása 

Hallgatói létszámarányos infrastruktúra 

fenntartási költség meghatározása,  

felújítási munkálatok, beavatkozások, 

beszerzések és fejlesztések volumene / ráfordítás 

nagysága / darab eszköz / forint  

2020.12.31. Gazdasági Igazgatóság, 

Fejlesztési Rektorhelyettes, 

Szenátus, Rektor 
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ESG 1.7. / ESG 1.8.: Információkezelés, nyilvános információk 

 
 

 Minőségcél Eredménymutató/mértékegység Határidő Felelős(ök) 

1. A KRE nemzetközi és tudományos láthatóságának 
további erősítése 
 

Nemzetközi megállapodások és együttműködések 

száma / darab, nemzetközi és hazai 

kutatócsoportokban való részvétel volumene, 

nemzetközi és hazai konferenciarészvételek 

száma, publikációk MTMT alapján értékelve, 

sajtóhírek / darab / presztízs 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Nemzetközi 

Igazgatóság, 

Kommunikációs 

Igazgatóság, Szenátus, 

Rektor  

2. Intézményi honlap fejlesztése az intézmény 
szerkezeti, szervezeti változásait és a képzési 
kínálat bővülését követve 
 

Frissítések és tartalomfejlesztések száma / darab  2020.12.31 KMB, EDHT, EMB, dékánok, 

Kommunikációs 

Igazgatóság, Gazdasági 

Igazgatóság, Szenátus, 

Rektor 

3. A nyilvános adatok felülvizsgálata 
 

Felülvizsgálati eljárások, intézkedési tervek és 

intézkedések száma / darab 

2020.06.30. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Kommunikációs 

Igazgatóság, Gazdasági 

Igazgatóság, Szenátus, 

Rektor 

4. A belső információáramlás csatornáinak fokozatos 
bővítése  
 

Belső információ áramlásának hatékonysága, jó 

gyakorlatok átadása, új fejlesztések száma / 

darab, felmérések eredményei / elégedettségi 

mutatók / %-os eredmények 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, Szenátus, Rektor  

5. Javaslatok kidolgozása az idegen nyelvű képzések 
on-line felületének fejlesztésére 
 

Javaslatok száma / darab, idegen nyelven 

meghirdetett képzésekhez, programokhoz, 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanács, 

Dékán, Nemzetközi 
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kurzusokhoz kapcsolódó oldalak, 

tartalomfejlesztések száma / darab 

Igazgatóság, Szenátus, 

Rektor 

6. A külföldi vendéghallgatók tájékoztatásának 
elemzése, közreműködés az angol nyelvű honlap 
fejlesztésével összefüggő terv kidolgozásában 
 

PDCA-ciklus megvalósulása, felmérések, 

elemzések, intézkedési tervek száma / darab, 

Idegen nyelven meghirdetett képzésekhez, 

programokhoz, kurzusokhoz kapcsolódó 

anyagokra, felületekre és tartalmakra vonatkozó 

fejlesztések száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanács, 

Dékán, Nemzetközi 

Igazgatóság, Szenátus, 

Rektor 
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ESG III.: A kutatási folyamatok fejlesztése 

 
 

 Minőségcél Eredménymutató/mértékegység Határidő Felelős(ök) 

1. A kutatóintézetek minőségbiztosítási eljárásainak 
felülvizsgálata 
 

Felülvizsgálati eljárások, frissített szabályzatok és 

eljárások, intézkedési tervek és intézkedések 

száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari tanácsok, 

Dékánok, ETT, Fejlesztési 

Rektorhelyettes, EMB, 

Szenátus, Rektor 

2. A kutatási programok kialakítását, jóváhagyását és 
figyelemmel kísérését biztosító egységes 
minőségbiztosítási eljárások kidolgozása 
 

PDCA ciklus megvalósulása, jó gyakorlatok 

átadása, intézkedési tervek és intézkedések, 

frissített szabályzatok és eljárások száma / darab  

2020.12.31 KMB, EMB, Kari tanácsok, 

Dékánok, ETT, Fejlesztési 

Rektorhelyettes, EMB, 

Szenátus, Rektor 

3. A kari kutatócsoportok jelentéseire vonatkozó 
szempontrendszer felülvizsgálata 
 

Felülvizsgálati eljárások, frissített szabályzatok és 

eljárások, intézkedési tervek és intézkedések 

száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, KT, Dékánok, 

ETT, Fejlesztési 

Rektorhelyettes, Szenátus, 

Rektor 

4. A kutatási eredmények oktatásba történő 
beépítésének támogatása és nyomon követése 
 

Jó gyakorlatok átadása, mérések eredményei / 

elégedettségi mutatók / %-os eredmények, 

tananyagfejlesztés, oktatási segédanyagok száma 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, EDHT, ETT, 

Szenátus, Rektor  

5. Az új karok tevékenységének integrációja a KRE 
kutatási rendszerébe 
 

Szabályzatok, dokumentumok frissítése 

/módosítások száma / darab , közös események, 

mérések, adatbázisok száma / darab 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanács, 

Dékán, EDHT, ETT, 

Szenátus, Rektor 

6. Javaslatok kidolgozása a kutatási környezet 
fejlesztésére 
 

PDCA-ciklus megvalósulása, fórumok, felmérések, 

adatelemzések, intézkedések, jelentések száma / 

darab, könyvtári, informatikai és egyéb 

infrastrukturális fejlesztések volumene, 

ráfordítások összege / forint/fő 

2020.12.31. KMB, EMB, Kari Tanácsok, 

Dékánok, EDHT, ETT, 

Szenátus, Rektor 



EGYETEMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁG 
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