
A 2021. augusztus 31-ig tartó időszak minőségcéljai teljesítésének értékelése 
 

 

Tisztelt Kari Tanács! 

 

A Pécsi Tudományegyetem minőségirányítási szabályzata 8. § (3) e) pontja szerint: „a 

minőségcélok teljesülésének értékelését egyetemi szinten a Minőségfejlesztési Bizottság, a 

karok és a Klinikai Központ esetében a szervezeti egység minőségirányítási bizottsága végzi el 

éves rendszerességgel” 

 

A Közgazdaságtudományi Kar által 2020. szeptember 16-án kitűzött minőségcélok 

mindegyikének határideje lejárt 2021. augusztus 31-én, így a minőségcélok teljesítésének 

értékelése szükséges. 

 

Minőségcélok teljesítésének értékelése: 

 

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

kari elismerési rendszer által 

 

A Minőségcél másodszor került kitűzésre, mivel korábban, a 2019-2020 oktatási évben a Covid 

pandémia miatti utazási korlátozások a hallgatók külföldi útjainak egy része meghiúsult, ezért 

a cél akkor nem teljesült, 2,3%-kal alulmaradt a bázisértéknek. Sajnos a 2020-2021 évben 

hasonló korlátozásokkal szembesültünk. A Tanulmányi Osztály adatai alapján összesen 12 

külföldön elvégzett tárgy elismerése történt meg. Ez alapján az értékelés csak fenntartásokkal 

végezhető el. 

 

Bázisérték (2019/2020): 56,3% 

Mért érték (2020/2021): 75% 

(9db elismert A+B tárgyként, 3db elismert C tárgyként) 

 

A minőségcél számszakilag teljesült, azonban a minőségcél értékelése az alacsony 

mintaszám miatt fenntartásokkal kezelendő. 

 

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

szolgáló technikai fejlesztésekre 

 

A Kar a 2020/2021. tanévben épületfelújítási munkákat végzett, melyek között a 

legfontosabbak az érintésmentes bejárati ajtó és a vizesblokkok felújításának megkezdése 2021. 

augusztus 31-ig. A járvány miatt megváltozott oktatási módok miatt infrastrukturális 

fejlesztéseket is indokoltak, melyek közül a minőségcél a hibrid oktatást szolgáló termek 

technikai fejlesztését tartalmazta. 

 

A minőségcél indikátorai a célkitűzés alapján: 

• Elindított felújítási projektek száma (érintésmentes bejárati ajtó, vizesblokkok, udvar), 

célérték: 1db 

• Hibrid oktatást szolgáló technikával felszerelt termek száma, célérték: 4db 

 

A hibrid oktatásra való átalakításnál a B312, B314 és B025 termekbe kerültek 4K-s kamerák, 

utóbbi kettőbe helyiségenként 2db. Utóbbi két helyiségben a komplett hangtechnika is ki lett 

cserélve. A nyakas kamerákkal több kisebb termet is bevontunk a hibrid oktatás támogatására, 



mely jó megoldásnak bizonyult kb. 40-50 fős teremméretig. Összességében a teljes fejlesztés a 

B312, B314 és B025 termekben valósult meg. 

 

Elindított felújítási projektek száma: 

Bázisérték 2019/2020: 0db 

Mért érték (2020/2021): 2db (érintésmentes bejárati ajtó, vizesblokkok) 

 

Hibrid oktatásra felkészített termek száma: 

Bázisérték (2019/2020): 1db 

Mért érték (2020/2021): 4 db 

 

Összesen: 

Bázisérték (2019/2020): 1db 

Mért érték (2020/2021): 6 db 

 

A mért értékek meghaladják a célkitűzésként meghatározott értékeket. 

 

A minőségcél teljesült. 

 

3. A kari OMHV rendszer fejlesztése 

 

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 tette indokolttá. 

 

A Kari Minőségirányítási és OMHV Bizottság 2020. november 11-ei ülésén elfogadta a PTE 

SZMSZ 11. melléklete (OMHV rendjéről szóló szabályzat) szerinti új OMHV kérdőívet, mely 

egységes, egyaránt alkalmazható a Kar magyar és angol nyelvű képzéseire is. A kérdőív 

kialakítása során fontos szempont volt a Kar korábbi magyar nyelvű kérdőívével korábban 

történt felmérésekkel való összehasonlíthatóság, ezért a korábban alkalmazott kérdések 

beépítésre kerültek az új kérdőívbe is. További fontos kritérium volt a TÉR igényeinek való 

megfelelés, mely félévenként, oktatónként egy összesített mutatószám kialakítását jelenti. 

A PhD képzésekre a PTE OMHV szabályzat szerinti külön kérdőív került kialakításra, mely 

nem része a TÉR mutatószámnak. 

Az új kérdőíveket a 2020/2021 őszi és tavaszi OMHV felméréseiben alkalmaztuk. 

 

A minőségcél indikátora: Az egyetemi OMHV szabályozással összhangban lévő, a magyar és 

angol nyelvű programok között egységes kari OMHV rendszer megléte. Elvárt érték: 1db. 

 

Egységesített OMHV kérdőívek száma: 

Bázisérték (2019/2020): 0db 

Mért érték (2020/2021): 2 db 

 

A minőségcél teljesült. 

 

Pécs, 2021. szeptember 15. 

Dr. Schmuck Roland 

        minőségirányítási vezető 



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

 

Ssz. Minőségcél 

megnevezése 

Leírás/mérés módja Bázisérték Mért érték Felelős Teljesülés 

ellenőrzésének 

határideje 

1. 

A kari elismerési 

rendszer fejlesztése 

által a KTK hallgatók 

külföldi tanulmányai 

elismerésének javítása 

Az A és B tantervi modulokban 

elismert krediteknek az összes 

elismert kredithez viszonyított 

aránya. 

58,6% 56,3% 

Dr. Takács 

András 

dékánhelyettes 

2020. augusztus 31. 

2. 

Az EPAS akkreditáció 

megszerzése a BSc 

Business 

Administration and 

Management 

alapképzésre. 

1db EPAS akkreditáció 

megszerzése 
0 db 1 db 

Dr. Szűcs 

Krisztián 

dékánhelyettes 

2020. augusztus 31. 

3. 
A Kari infrastruktúra-

fejlesztés elindítása 

A klímarekonstrukció, mint kari 

infrastruktúra-fejlesztési projekt 

fizikai elindítása. 

Fizikai kivitelezés 

nem indult el 

Fizikai kivitelezés 

elindult 

Dr. Schepp 

Zoltán dékán 
2020. augusztus 31. 

 


