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A Minőségfejlesztési Bizottság jelentése a PTE 2019/2020. tanévi minőségcéljainak teljesüléséről 

 

 

A PTE Szenátusának 2019. szeptember 26-i ülésén három, a rektor által kitűzött minőségcél került elfogadásra a 
2019/2020. tanévre vonatkozóan. A Minőségfejlesztési Bizottság elvégezte a kitűzött minőségcélok teljesülésé-
nek ellenőrzését, melynek eredményét az alábbiakban foglaljuk össze:   

 

Ssz. 
Minőségcél 

megnevezése 
Leírás/mérés módja Bázisérték Cél 

1. 

A hallgatói 
elégedettség 
mérésének 
(OMHV) fej-
lesztése és 
egységesítése 

OMHV-ra irányuló új egyetemi szabályzat 
elfogadása 

ESG hivatkozás: 

ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás, ESG 

1.7. Információkezelés 

Minőségpolitika hivatkozás: 

Hallgatók („Mérjük és növeljük hallgató-

ink elégedettségét.”) 

nincs 

A 2019/2020 tanév 
szenátusi ciklusának 
végéig új egyetemi 
OMHV szabályzat 
kerüljön elfogadásra 
a Szenátus által. 

A Bizottság megállapításai a minőségcél teljesülésével kapcsolatban: 

A 2019/2020. tanév során az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) a karokkal folytatott alapos előzetes 
egyeztetések után a 2019. október 28-i Szenátus elé terjesztette a PTE új Oktatói Munka Hallgatói Vélemé-
nyezésének (OMHV) rendjéről szóló, alapjaiban megújított szabályzatot, amely a korábbiakhoz képest jelen-
tős előrelépést jelentett a karok, képzési szintek és nyelvek közti egységesítés irányába. A szabályzat előírja a 
kari szintű bizottságok összetételét, illetve megfogalmazza a kérdőívek felépítésére vonatkozó iránymutatáso-
kat. 
 
A fentiek alapján az 1. számú minőségcél teljesült. Ugyanakkor a folyamat még nem tekinthető befejezett-
nek, így a Minőségfejlesztési Bizottság javasolja a minőségcél fenntartását további egy tanévre, a következő 
tanév vonatkozásában a kari szintű adaptációra vonatkozó konkrét célok megfogalmazásával. 

 
 

Ssz. 
Minőségcél 

megnevezése 
Leírás/mérés módja Bázisérték Cél 

2. 

A külföldi ta-
nulmányok el-
ismerésére vo-
natkozó kari 
gyakorlatok 
transzparenciá-
jának növelése 

2019/2020. tanévben szabályzati szinten 
kerüljön rögzítésre a karok azon kötele-
zettsége, hogy a külföldi tanulmányok el-
ismerésére vonatkozó gyakorlataikat do-
kumentálják és közzétegyék. 
ESG hivatkozás:  

1.4. A hallgatók felvétele, előrehaladása, 

tanulmányaik elismerése és a képesítés 

odaítélése 

Minőségpolitika hivatkozás: 

Együttműködés („Gondot fordítunk a 

nemzetközi partnerkapcsolatok fejleszté-

sére.”) 

nincs 

A 2019/2020 tanév 
szenátusi ciklusának 
végéig a karonkénti 
elismerési gyakorla-
tok dokumentálásnak 
és közzétételének kö-
telezettségét előíró 
egyetemi szabályzat-
módosítás kerüljön 
elfogadásra a Szená-
tus által. 

A Bizottság megállapításai a minőségcél teljesülésével kapcsolatban: 

A PTE Szenátusa a megfelelő előkészítést követően 2020. június 17-i ülésén elfogadta a Tanulmányi és Vizs-
gaszabályzat (TVSZ) módosítását. A TVSZ 54. § kibővült egy új (7) bekezdéssel, amely az alábbiakat rögzíti: 
„A külföldi tanulmányok során megszerzett kreditek elismerésének speciális feltételeit a Karok saját hatás-
körben dolgozzák ki és teszik közzé honlapjukon.”  
Az említett szabályzat-módosítással a 2. számú minőségcél teljesült. A Minőségfejlesztési Bizottság javasolja 
a minőségcél fenntartását további egy tanévre azzal, hogy célként a kari szintű elismerési gyakorlatok doku-
mentálásának megtörténte képezze a minőségcélt. 
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Ssz. 
Minőségcél 

megnevezése 
Leírás/mérés módja Bázisérték Cél 

3. 

A tanulmányi 
információk 
minőségének 
és elérhetősé-
gének javí-
tása 

2019/2020. tanévben a tantárgyi tema-
tikák és az órarendi információk Nep-
tunba történő feltöltöttségi rátájának 
emelésével a karok javítsanak a hallga-
tók számára szolgáltatott elektronikus 
tanulmányi információk minőségén és 
elérhetőségén. A vizsgálandó indikáto-
rok: 
a) A PTE karainak tárgytematika fel-
töltöttségi aránya 
(feltöltött tematikával rendelkező tárgy 
/ összes tárgy) 
b) A PTE karainak órarendi információ 
feltöltöttségi aránya 
(feltöltött órarendi információval ren-
delkező tárgy / összes tárgy) 
ESG hivatkozás: ESG 1.4. A hallgatók 

felvétele, előrehaladása, tanulmányaik 

elismerése és a képesítés odaítélése 

Minőségpolitika hivatkozás: 

Technológia („A hatékony munkavég-

zést támogató digitális környezetet biz-

tosítunk.”) 

2018/2019. 
tanévi 
karonkénti 
értékek 

A 2019/2020. tanévi értékek 
mindkét indikátor és minden 
kar esetében haladják meg a 
2018/2019. tanévi értékeket 

 

A Bizottság megállapításai a minőségcél teljesülésével kapcsolatban: 

Az Oktatási Igazgatóság segítségével megtörtént a minőségcél által érintett karonkénti adatok lekérése, me-
lyek alapján ellenőrizhető a minőségcél teljesülése: 
 
a) Tárgytematikák feltöltöttsége 
A tárgytematikák feltöltöttségének 2018/19 és a 2019/20 tanévekre vonatkozó adatai alapján megállapítható, 
hogy a tárgytematikák feltöltöttségi aránya összegyetemi szinten jelentősen (53,66%-ról 66,18%-ra) emelke-

dett, azonban nem minden kar esetében figyelhető meg az arány javulása (az ÁOK, a GYTK és a KTK eseté-
ben csökkent a mutató). 
 
b) Órarendi információk feltöltöttsége 
A tavaszi félévben az oktatás márciustól teljes egészében digitális formára váltott, melynek következtében az 
órarendi információk jelentősége, és főként az előző tanévvel való összehasonlíthatósága nagymértékben 
csökkent. Éppen azért a bizottság úgy döntött, a mérést a két összemérendő tanév őszi félévi adatai alapján 
végzi el. A tanulmányi rendszerből kinyert adatok arról tanúskodnak, hogy az Egyetem (a tíz kar) egészére 

vonatkozóan az órarendi információk feltöltöttségi aránya örömteli mértékben nőtt (51,79%-ról 61,14%-ra). 
Az előző indikátorhoz hasonlóan a javulás nem jelentkezett minden karon (a BTK-n csökkent a mutató, míg 
az MK továbbra is 0%-os feltöltöttséggel rendelkezik). A fenti háttéradatok alapján tehát az alábbi megállapí-
tások tehetők: 
(1) Összegyetemi szinten pozitív fejlemény, hogy mindkét indikátor jelentős javulást mutatott a tíz kar egé-
szére nézve, azaz látható, kedvező irányú elmozdulás történt a minőségcél által megfogalmazott irányba. 
(2) A kitűzött cél azonban minden kar esetében elvárásként fogalmazta meg az indikátorok javulását, ami 
egyes esetekben a mért adatok szerint nem teljesült. 
 
Mindezek alapján a 3. számú minőségcél nem teljesült. A bizottság javasolja az Oktatási Igazgatóságnak a 
két indikátorra vonatkozó folyamatos monitoringtevékenység folytatását és a Rektori Vezetői Értekezlet rend-
szeres tájékoztatását, figyelemmel a 4/2019. sz rektori utasításban foglaltakra. 

 
Pécs, 2020. október 1. 
 
         Dr. Takács András sk. 
        a Minőségfejlesztési Bizottság elnöke 


