
Beszámoló a Közgazdaságtudományi Kar 2019. augusztus 31-ig tartó 
időszakra vonatkozó minőségcéljainak teljesüléséről 

 
A Közgazdaságtudományi Kar dékánja 2018. szeptember 19-én az alábbi minőségcélokat tűzte 
ki a 2019. augusztus 31-ig tartó időszakra: 
 

# Minőségcél 
megnevezése 

Leírás/mérés módja Bázisérték Cél Felelős Teljesülés 
ellenőr-
zésének 

határideje 

1
. 

Nemzetköziesítés 
erősítése a külföldi 
hallgatói létszám 
növelése által 

A hivatalos októberi 
statisztikában 
szereplő külföldi 
hallgatói létszám 

A 2017. 
októberi 
statisztiká-
ban szereplő 
külföldi 
hallgatói 
létszám: 206 
fő 

A 2018. 
októberi 
statisztikában 
szereplő 
külföldi 
hallgatói 
létszám haladja 
meg a 2017. 
októberi értéket 

dékán, 
általános 
dékán-
helyettes 

2018.11.30
. 

2
. 

A gazdaságossági 
szempontok 
szigorú 
érvényesítése a 
szakindításoknál 

Az elindított szakok 
esetében az induló 
évfolyamlétszámok 
és a PTE 
szaklétesítési és 
szakindítási 
szabályzatában 
foglalt módszerrel 
számított fedezeti 
létszámok 
összevetése 

nincs 

A KTK 2019-
ben nem indít el 
egyetlen olyan 
szakot sem, 
melynek 
jelentkezői 
létszáma 
(K+Á+P együtt) 
nem éri el a 
fedezeti 
létszámot. 

dékán, 
oktatási 
és 
költség-
vetési 
dékán-
helyettes 

2019.08.31
. 

3
. 

A magyar nyelvű 
mesterképzések 
gyengülésének 
megfordítása 

A 2019-ben elindított 
magyar nyelvű 
nappali és levelező 
mesterképzések 
létszámának 
összevetése az előző 
évi adattal 

A 2018 
K+Á+P 
eljárásban 
magyar 
nyelvű 
nappali és 
levelező 
mester-
képzésre 
felvett 
összes 
hallgatói 
létszám: 
130 fő 

A 2019 K+Á+P 
eljárásban 
magyar nyelvű 
nappali és 
levelező 
mesterképzésre 
felvettek száma 
meghaladja a 
2018. évi értéket 

dékán, 
oktatási 
és 
költség-
vetési 
dékán-
helyettes 

2019.08.31
. 

 
A célok teljesülésének értékelése: 
 
1. Nemzetköziesítés erősítése a külföldi hallgatói létszám növelése által 
A mérés a hivatalos októberi statisztikákban szereplő külföldi hallgatók száma alapján történik. 
Célként került kitűzésre, hogy 2018. októberi statisztikában szereplő külföldi hallgatói létszám 
haladja meg a 2017. októberi értéket. 
Bázisérték (2017): 206 fő. 
Mért érték (2018): 240 fő. 
A külföldi hallgatók száma 34 fővel növekedett egy év alatt, mely 16,5%-os növekedésnek felel 
meg. 
A minőségcél teljesült. 



2. A gazdaságossági szempontok szigorú érvényesítése a szakindításoknál 
A mérés módszere az elindított szakok esetében az induló évfolyamlétszámok és a PTE 
szaklétesítési és szakindítási szabályzatában foglalt módszerrel számított fedezeti létszámok 
összevetése. Célként került kitűzésre, hogy a KTK 2019-ben ne indítson el egyetlen olyan 
szakot sem, melynek jelentkezői létszáma (K+Á+P együtt) nem éri el a fedezeti létszámot. 
A 2019. évben a PTE rektora új rektori utasítást adott ki az általános felvételi eljárás során 
alkalmazandó fedezeti létszámok meghatározása kapcsán, melyhez egy új számítási 
módszertan is kapcsolódott. A KTK a felvételi meghirdetésekben szereplő 27 képzési sora 
tekintetében minden szak esetében a számítási módszertan alapján számított fedezeti elvárások 
szerint hozta meg szakindítási döntéseit (indítja/nem indítja). Mindez azt jelenti, hogy a 
célkitűzésnek megfelelően egyetlen olyan szakot sem indított el a kar, ami a rektori utasítás 
mellékletét képező számítási módszertan szerint nem teljesítette a minimális fedezeti elvárást. 
A minőségcél teljesült. 
 
3. A magyar nyelvű mesterképzések gyengülésének megfordítása 
A mérés módszere a 2019-ben elindított magyar nyelvű nappali és levelező mesterképzések 
létszámának összevetése az előző évi adattal. Célként került kitűzésre, hogy a 2019 K+Á+P 
eljárásban magyar nyelvű nappali és levelező mesterképzésre felvettek száma meghaladja a 
2018. évi értéket. 
Bázisérték (2018): 130 fő. 
Mért érték (2019): 149 fő. 
A felvett mesterképzéses hallgatók száma 19 fővel növekedett egy év alatt, mely 14,6%-os 
növekedésnek felel meg. A növekedés fő oka, hogy 2019-ben első alkalommal kerültek 
meghirdetésre keresztféléves levelező mesterképzések. 
A minőségcél teljesült. 
 
 

Pécs, 2019. szeptember 11. 

 

 

         Dr. Schmuck Roland  
           minőségirányítási vezető 
         a Kari Minőségirányítási  

Bizottság elnöke 


