
A Közgazdaságtudományi Kar minőségcéljai a 2020. augusztus 31-ig tartó 
időszakra 

 
1. minőségcél: A kari elismerési rendszer fejlesztése által a KTK hallgatók külföldi 

tanulmányai elismerésének javítása 
A minőségcél kitűzésének háttere: 
2018 decemberében elfogadott új Erasmus+ szabályzathoz kapcsolódóan a KTK kari vezetése egy 
saját fejlesztésű online tervezőrendszer bevezetését hajtja végre a tanév elején, melynek hozadékaként 
a kiutazó hallgatók külföldi tanulmányainak jobb tervezhetőségét és kötelező, valamint szakmai 
modulokba történő hatékonyabb beszámítását várja. 
A minőségcél megfogalmazása: 
A 2019/2020 tanévben növekedjen a hallgatók által külföldön teljesített tantárgyak elfogadási aránya. 
ESG referenciák: ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás 

ESG 1.4. A hallgatók felvétele, előrehaladása, 
tanulmányaik elismerése és a képesítés 
odaítélése 
ESG 1.6. Tanulástámogatás és hallgatói 
szolgáltatások 

KTK Minőségpolitika referenciák: „Gondot fordítunk a nemzetközi egyetemi 
partnerkapcsolataink fejlesztésére” 

A minőségcél mérésének indikátora: 
Az A és B tantervi modulokban elismert krediteknek az összes elismert kredithez viszonyított aránya. 
Bázisérték: 
58,6% 

Cél: 
A bázisérték növelése. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Takács András dékánhelyettes 

 
2. minőségcél: Nemzetközi akkreditáció megszerzése az angol nyelvű gazdálkodás és 

menedzsment alapképzési szakra 
A minőségcél kitűzésének háttere: 
A KTK elhivatott a standardok emelésében és minőség fejlesztésében. A magas színvonalú oktatást 
jól tudja szimbolizálni az EFMD akkreditáció, mely a Kar nemzetköziesítési törekvéseihez is 
hozzájárulhat. 
A minőségcél megfogalmazása: 
Az EFMD akkreditáció megszerzése a BSc Business Administration and Management alapképzésre. 
ESG referenciák: ESG 1.9. A képzési programok folyamatos 

figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése 
ESG 1.10 Rendszeres külső minőségbiztosítás 

KTK Minőségpolitika referenciák: „olyan eredményes minőségirányítási rendszert 
működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink 
állandó, kifogástalan minőségét” 
„Törekszünk egyre több külföldi hallgató 
fogadására” 

A minőségcél mérésének indikátora: 
1db EFMD akkreditáció megszerzése 
Bázisérték: 
0db EFMD akkreditáció 

Cél: 
1db EFMD akkreditáció 

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Szűcs Krisztián dékánhelyettes 

 
 
 
 



3. minőségcél: A Kari infrastruktúra-fejlesztés elindítása 
A minőségcél kitűzésének háttere: 
A korábban a Karhoz allokált, de az eredeti célra (University Business Center) fel nem használt 
Modern Városok Programból visszamaradt forrásokból több infrastrukturális fejlesztést készített elő 
a kari vezetés. Ezek közül a legjelentősebb az épület egészére kiterjedő klímarekonstrukció, melynek 
a nemzetközi akkreditáció miatt különösen nagy jelentősége van. A tervezési és közbeszerzési 
folyamat sorozatosan megjelenő problémái miatt a projekt jelentős csúszásba került, továbbra sem 
indult el. 
A minőségcél megfogalmazása: 
A klímarekonstrukció, mint kari infrastruktúra-fejlesztési projekt fizikai elindítása. 
ESG referenciák: ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások 
KTK Minőségpolitika referenciák: „Infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztjük” 

„Erőforrásainkat céljaink megvalósítására 
fordítjuk” 

A minőségcél mérésének indikátora: 
A klímarekonstrukciós projekt fizikai elindítása. 
Bázisérték: 
Elavult klímarendszer 

Cél: 
Elindított klímarekonstrukciós projekt 

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Schepp Zoltán dékán 

 
 
Pécs, 2019. szeptember 11. 

 

 

Dr. Schepp Zoltán         
          dékán         
          
          


