
Minőségcélok kijelölése a 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra 
 

 

A Kari Minőségirányítási Bizottság szakmai javaslata alapján a KTK dékánjaként a 2021/2022. 

tanévre vonatkozóan az alábbi minőségcélokat jelölöm ki: 

 
1. minőségcél: A digitalizáció kínálta megoldások erősítése a karon 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A Kar digitális és nemzetköziesítési törekvései szükségessé teszik modern, elismert kiadóktól 

származó tananyagok használatát. Cél, az elismert nemzetközi kiadóktól megvásárolt e-tananyagokra 

fordított költések növelése a 2021-2022 tanévben a korábbi tanévhez képest. 

A minőségcél megfogalmazása: 

A 2021/2022 tanévben a 2020/2021. évi bázishoz képest növekedjen az elismert nemzetközi 

kiadóktól megvásárolt e-tananyagokra fordított közvetlen Kari forrásból származó költések összege 

(pályázatok és Tudásközpont beszerzések nélkül). 

ESG referenciák: ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás 

ESG 1.5 Oktatók 

ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások 

KTK Minőségpolitika referenciák: „Törekszünk rá, hogy végzett hallgatóink olyan 

tudással rendelkezzenek, mely megfelel a 

munkaerőpiaci és a felsőoktatási intézményekkel 

szemben támasztott hazai és nemzetközi 

elvárásoknak.” 

„Innovatív és gyakorlatias oktatási módszereket 

alkalmazunk.” 

„Oktatásunk és kutatásunk során is a 

legkorszerűbb digitális technológiát 

alkalmazzuk.” 

„Multimédiás megoldások által tanulási élményt 

nyújtunk.” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

Elismert nemzetközi kiadóktól (pl. Pearson, stb) a 2021/2022 tanév során közvetlen kari forrásból 

megvásárolt e-tananyagokra fordított összeg nagysága (pályázatok és Tudásközpont beszerzések 

nélkül). 

Bázisérték: 

523 578 Ft (2020/2021. tanévi érték) 

Cél: 

A bázisérték növelése. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Takács András dékánhelyettes 

 
2. minőségcél: A piaci igényekre reagáló új, innovatív képzések kidolgozása 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A Kar folyamatosan követi a változó piaci igényeket. Célunk, hogy ezekre az igényekre új, innovatív 

képzésekkel adjunk választ. A 2021/2022 tanév folyamán legalább két új szakirányú továbbképzés 

nyilvántartásba vételét és elindításának előkészítését kívánjuk elvégezni. 

A minőségcél megfogalmazása: 

Két új szakirányú továbbképzés Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vétele, 

ESG referenciák: ESG 1.2 A képzési programok kialakítása és 

jóváhagyása 

ESG 1.9 A képzési programok folyamatos 

figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése 



KTK Minőségpolitika referenciák: „Célunk, hogy kiváló minőségű, a piaci 

igényeknek megfelelő gazdaságtudományi 

képzést nyújtsunk a felsőoktatásban.” 

„Törekszünk rá, hogy végzett hallgatóink olyan 

tudással rendelkezzenek, mely megfelel a 

munkaerőpiaci és a felsőoktatási intézményekkel 

szemben támasztott hazai és nemzetközi 

elvárásoknak.” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

Új, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzések száma. 

Bázisérték: 

-  

Cél: 

2 db 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Schepp Zoltán dékán, Dr. Takács András 

dékánhelyettes 

 
3. minőségcél: EFMD újraakkreditáció előkészítése 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

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 EFMD akkreditációt a Kar 

angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) alapszakára 

3 éves időperiódusra. Célunk, hogy az akkreditációt továbbra is megőrizzük, ehhez a 2021/2022 tanév 

folyamán el kell készítenünk az újraakkreditációhoz szükséges progress reportot, melyek az 

akkreditáló szervezetnek el kell fogadnia. 

A minőségcél megfogalmazása: 

EFMD akkreditációs progress report elkészítése és akkreditáló szervezet általi elfogadása. 

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: 

Akkreditációs szervezet által elfogadott progress report. 

Bázisérték: 

- 

Cél: 

1db 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Szűcs Krisztián dékánhelyettes 

 

A kitűzött minőségcélok teljesülésének ellenőrzéséről a Kari Minőségfejlesztési Bizottság a 

2022/2023. tanév első Kari Tanácsán köteles beszámolni. 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 16. 

 

Dr. Schepp Zoltán 

dékán 

 


