
Minőségcélok a 2021. augusztus 31-ig tartó időszakra 
 

 

A Kari Minőségirányítási Bizottság szakmai javaslata alapján a KTK dékánjaként a 2020/2021. 
tanévre vonatkozóan az alábbi minőségcélokat jelölöm ki: 
 

1. minőségcél: A KTK hallgatók külföldi tanulmányai elismerésének javítása a 2019-ben 

bevezetett kari elismerési rendszer által 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

2018 decemberében elfogadott új Erasmus+ szabályzathoz kapcsolódóan a KTK 2019-ben bevezette 
saját fejlesztésű online tervezőrendszerét, melynek hozadékaként a kiutazó hallgatók külföldi 
tanulmányainak jobb tervezhetőségét és kötelező, valamint szakmai modulokba történő hatékonyabb 
beszámítását várta. Az említett elismerési hatékonyságjavulás a rendszer első évében – elsősorban a 
globális járványhelyzet és a külföldi tanulmányutak abból eredő elmaradásai miatt – nem következett 
be, a 2018/2019. tanévi 58,6%-os bázisértékhez képest a 2019/2020. tanévben 56,3%-ra csökkent a 
külföldön megszerzett kreditek közül a kötelező és a szakmai modulokba (a KTK tantervek A és B 
moduljaiba) beszámított kreditek aránya. (A többi kredit a szabadon választható C modulba került 
beszámításra). A Kar a minőségcélt a 2020/2021. tanévre is fenntartja, és ismételten célul tűzi ki az 
A ill. B modulba történő elismerések arányának a 2018. évi bázishoz képesti javítását.   
A minőségcél megfogalmazása: 

A 2020/2021 tanévben a 2018/2019. évi bázishoz képest növekedjen a hallgatók által külföldön 
teljesített tantárgyak A ill. B modulba történő elismerési 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% (2018/2019. tanévi érték) 
Cél: 

A bázisérték növelése. 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Takács András dékánhelyettes 

 
2. minőségcél: A Kari infrastruktúra-fejlesztés folytatása és kiterjesztése a modern (hibrid) 

oktatást szolgáló technikai fejlesztésekre 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

Az előző évben elindításra került, és rövid időn belül várhatóan be is fejeződik a Kar épületének az 
utóbbi években tett egyik legjelentősebb felújítási munkája, az átfogó klímarekonstrukció. Mindez 
egy előző évi minőségcél teljesülését is jelentette. Mindemellett egy további beruházás (nyílászárók 
cseréje) is sikerrel megvalósult a tanév során. A Kar a 2020/2021. tanévre további épületfelújítási 
munkákat tervez, melyek között a legfontosabbak az érintésmentes bejárati ajtó, a vizesblokkok 
felújítása és az udvar szépítése. A járvány miatt megváltozott oktatási módok miatt azonban az 
infrastrukturális fejlesztéseket szükséges a szokásosnál még erősebben a hibrid oktatást szolgáló 
technikai berendezések irányába terelni, amire kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a soron 
következő tanévben. 
A minőségcél megfogalmazása: 

Legalább egy további épületrekonstrukciós projekt (bejárati ajtó, vizesblokkok, udvar) elindítása a 
tanév végéig ÉS legalább 3 db, hibrid oktatásra alkalmas modern technikával felszerelt új tanterem 
kialakítása (a jelenleg meglévő 1 db termen [B316] túl). 



ESG referenciák: ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói 
szolgáltatások 

KTK Minőségpolitika referenciák: „Infrastruktúránkat folyamatosan fejlesztjük” 

„Erőforrásainkat céljaink megvalósítására 

fordítjuk” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

Elindított felújítási projektek száma (érintésmentes bejárati ajtó, vizesblokkok, udvar) 
Hibrid oktatást szolgáló technikával felszerelt termek száma  
Bázisérték: 

Elindított épületfelújítási projekt 0 db 
Hibrid oktatásra felszerelt terem 1 db  

Cél: 

1 db 
4 db 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Schepp Zoltán dékán, Dr. Szűcs Krisztián 

dékánhelyettes 
 

3. minőségcél: A kari OMHV rendszer fejlesztése 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A 2019/2020. tanévben a PTE Szenátusa új egyetemi OMHV szabályzatot fogadott el, ami egyebek 
mellett hatással van a kari OMHV bizottságok és az alkalmazandó kérdőívek összetételére. Ezzel 
párhuzamosan a kar angol alapképzésére megszerzett nemzetközi akkreditáció is a hallgatói 
értékelések rendszerének fejlesztését, egységesítését teszi indokolttá. 
A minőségcél megfogalmazása: 

Az egyetemi OMHV szabályozással összhangban lévő, a magyar és angol nyelvű programok között 
egységes kari OMHV rendszer kialakítása. 
ESG referenciák: ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás 

ESG 1.7. Információkezelés  
KTK Minőségpolitika referenciák: „Hallgatóink elégedettségét rendszeresen 

mérjük, amellyel kapcsolatosan az oktatóink 

visszajelzést kapnak.” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

Az egyetemi OMHV szabályozással összhangban lévő, a magyar és angol nyelvű programok között 
egységes kari OMHV rendszer megléte 
Bázisérték: 

0db 
Cél: 

1db 
Határidő: 2021. augusztus 31. 
Felelős: Dr. Takács András dékánhelyettes, Dr. Schmuck 

Roland minőségirányítási vezető 
 
A kitűzött minőségcélok teljesülésének ellenőrzéséről a Kari Minőségfejlesztési Bizottság a 
2021/2022. tanév első Kari Tanácsán köteles beszámolni. 
 
 

Pécs, 2020. szeptember 5. 

 

 

Dr. Schepp Zoltán         
          dékán 
 
 


