
 

A 2022. 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 2021. szeptember 29-ei Kari Tanácsán kitűzött 

minőségcélok mindegyikének határideje lejárt 2022. augusztus 31-én, így a minőségcélok 

teljesítésének értékelése szükséges. 

 

Minőségcélok teljesítésének értékelése: 

 

1. A digitalizáció kínálta megoldások erősítése a karon  

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. 

 

Bázisérték: 523 578 Ft (2020/2021. tanévi érték) 

Mért érték: 7 393 627 Ft (2021/2022 tanévi érték) 

 

A minőségcél teljesült. 

 

2. A piaci igényekre reagáló új, innovatív képzések kidolgozása  

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 Kar a 2021/2022 tanév folyamán két új szakirányú továbbképzés indítására kapta meg az 

engedélyt. 

• Üzleti szolgáltatások vezető szakirányú továbbképzési szak (kódja: TTOVUVK), 

nyilvántartásba vételi határozat iktatószáma: FNYF/432-3/2022, hivatkozási szám: 

PTE/98-4/2022 

• Vállalatértékelési specialista szakirányú továbbképzési szak (kódja: TTOVVKA), 

nyilvántartásba vételi határozat iktatószáma: FNYF/433-3/2022, hivatkozási szám: 

PTE/100-4/2022 

 

A minőségcél teljesült. 

 

3. EFMD újraakkreditáció előkészítése  

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, melyet az akkreditáló szervezetnek el kell fogadnia. 



 

A tanév során elkészült és beadásra került az előírt progress report (2022. március), továbbá az 

újraakkreditációhoz szükséges Self Assessment Report minden szükséges melléklettel együtt 

határidőben, 2022. augusztus 16-án megküldésre került az EFMD-nek, aki a dokumentumok 

beérkezését visszaigazolta.  

 

A minőségcél teljesült. 

 

Javasolt az EFMD újakkreditáció megszerzése, mint jelen minőségcélból származtatott új 

minőségcél felvétele a 2022/2023 tanévre. 

 

 

Kérem a Kari Tanácsot az előterjesztés támogatására. 

 

Határozati javaslat: 

A Kari Tanács elfogadja a Közgazdaságtudományi Kar 2022. augusztus 31-ig terjedő 

időszakra szóló minőségcéljai teljesítésének értékeléséről szóló beszámolót. 

 

Pécs, 2022. szeptember 14. 

 

Dr. Schmuck Roland 

        minőségirányítási vezető 

 



A Közgazdaságtudományi Kar minőségcéljainak teljesülése a 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakban 

 
Ssz. Minőségcél megnevezése Leírás/mérés módja Bázisérték Mért érték Felelős Teljesülés 

ellenőrzésének 

határideje 

1. 

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 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). 

523 578 Ft 7 393 627 Ft 

Dr. Takács 

András 

dékánhelyettes 

2022. augusztus 31. 

2. 

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. 

Két új szakirányú továbbképzés 

Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba 

vétele 

0 db 2 db 

Dr. Schepp 

Zoltán dékán, 

Dr. Takács 

András 

dékánhelyettes 

2022. augusztus 31. 

3. 

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. 

EFMD újraakkreditációt előkészítő 

dokumentumok elkészítése és 

akkreditáló szervezet általi elfogadása. 

- 

A szükséges 

dokumentumok 

határidőben 

beadásra 

kerültek,  

beérkezésüket 

az EFMD 

visszaigazolta. 

Dr. Szűcs 

Krisztián 

dékánhelyettes 

2022. augusztus 31. 

 


