
A 2020. augusztus 31-ig tartó időszak minőségcéljai teljesítésének értékelése 
 

 

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

elismerésének javítása 

 

2018 decemberében elfogadott új Erasmus+ szabályzathoz kapcsolódóan a KTK kari vezetése 

egy saját fejlesztésű online tervezőrendszer bevezetését hajtotta végre, melynek hozadékaként 

a kiutazó hallgatók külföldi tanulmányainak jobb tervezhetőségét és kötelező, valamint szakmai 

modulokba történő hatékonyabb beszámítását várta. Célként került kitűzésre, hogy a 2019/2020 

tanévben növekedjen a hallgatók által külföldön teljesített tantárgyak elfogadási aránya. 

 

A cél mérése az A és B tantervi modulokban elismert krediteknek az összes elismert kredithez 

viszonyított arányával történik. 

Bázisérték (2018/2019): 58,6% 

Mért érték (2019/2020): 56,3% 

(A és B modulokba elfogadott: 231, C modulba elfogadott: 179, összesen elfogadott: 410) 

 

A mért érték 2,3%-kal alulmarad a bázisértékhez képest. 

Ennek okai: 

 a COVID-19 pandémia miatt a tavaszi félév kiutazásai meghiúsultak 

 az A vagy B modulokba nem elfogadott kreditek mindegyike elfogadásra került a C 

modulba, így a mérésre használt törtszám nevezője növekedett 

 

A mért érték alulmaradása ellenére a vezetőség megtette a szükséges lépéseket a minőségcél 

teljesítésre érdekében. Az online tervezőrendszer bevezetésre került és jelenleg is működik. 

 

A minőségcél nem teljesült. 

 

 

 

2. Nemzetközi akkreditáció megszerzése az angol nyelvű gazdálkodás és menedzsment 

alapképzési szakra 

 

A KTK elhivatott a standardok emelésében és minőség fejlesztésében. A magas színvonalú 

oktatást jól tudja szimbolizálni az EPAS akkreditáció, mely a Kar nemzetköziesítési 

törekvéseihez is hozzájárulhat. A kitűzött cél az EPAS akkreditáció megszerzése a BSc 

Business Administration and Management alapképzésre. 

 

Az EPAS látogatóbizottság 2019. október 16-18 közötti látogatása és az ez alapján készült 

jelentése alapján az EPAS Akkreditációs Bizottság 2020. március 3-án megadta az EPAS 

akkreditációt a PTE KTK angol nyelvű Gazdálkodás és menedzsment szakra 3 éves 

időperiódusra. 

 

A minőségcél teljesült. 

 

 

 

 

 



3. A Kari infrastruktúra-fejlesztés elindítása 

 

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 minőségcél a klímarekonstrukció, mint kari infrastruktúra-fejlesztési projekt fizikai 

elindítása. 

 

A klímarekonstrukció a teljes Rákóczi úti B épületet érintő klíma és légtechnikarendszer 

fejlesztését jelenti.  A projekt során az összes oktatási termet és irodát új klímaegységekkel 

látják el, illetve az oktatási termekben felújítják a levegőcserélést biztosító légtechnikai 

berendezéseket. A projekt 2020. februárban elindult, várható zárása: 2020. október 31. 

 

A minőségcél teljesült. 

 

 

Pécs, 2020. szeptember 5. 

 

         Dr. Schmuck Roland  

           minőségirányítási vezető 
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