
 

Minőségcélok kijelölése a 2023. augusztus 31-ig tartó időszakra 
 

A Kari Minőségirányítási Bizottság szakmai javaslata alapján a KTK dékánjaként a 2022/2023. 

tanévre vonatkozóan az alábbi minőségcélokat jelölöm ki: 

 
1. minőségcél: Mesterképzés reformja 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A Kar a jogszabályi kereteken belül megengedett speciális kreditgyűjtési, kreditelismerési 

megoldások beépítésével lehetővé kívánja tenni a nappali mesterképzésen kiemelkedően teljesítő 

hallgatóknak a szak 2 félév alatti teljesítését, melyhez tantervmódosítás szükséges. 

A minőségcél megfogalmazása: 

Legalább 3 db, a diplomához szükséges kreditszám 2 félév alatti összegyűjtésének lehetőségét kínáló 

magyar mesterképzési tanterv elfogadása. 

ESG referenciák: ESG 1.2 A képzési programok kialakítása és 

jóváhagyása 

ESG 1.3 Hallgatóközpontú tanulás, tanítás és 

értékelés 

ESG 1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, 

tanulmányaik elismerése 

ESG 1.8 Nyilvános információk 

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” 

„Rendelkezésre álló erőforrásainkkal 

támogatjuk hallgatóink előrehaladását” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

Azon magyar nyelvű mesterképzési tantervek száma, melyek lehetőséget adnak a szükséges 

kreditszám 2 félév alatti összegyűjtésére. 

Bázisérték: 

0 db tanterv 

Cél: 

3 db tanterv 

Határidő: 2023. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Takács András dékán 

 
2. minőségcél: Hallgatók mintatanterv szerinti előrehaladásának erősítése 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A KTK által képviselt gazdaságtudományi képzési területtel szembeni egyik fő 

(teljesítményindikátorként is megjelenő) elvárás a hallgatók mintatanterv szerinti előrehaladása, ami 

a félévenként legalább 30 kreditet megszerző hallgatók arányát jelenti (az indikátor az állami 

finanszírozott, nappali alapképzéses hallgatókat veszi alapul). A Kar ezen indikátor javítása céljából 

a már évtizedes múltú Alma Mater Komplex Ösztöndíjprogramban a tanulmányi pillért jelentősen 

átdolgozta (3/2022. sz. dékáni utasítás), melytől az indikátor további javulását várjuk. 

A minőségcél megfogalmazása: 

A mintatanterv szerinti haladó állami finanszírozott, nappali alapképzéses hallgatók arányának 

növelése. 

ESG referenciák: ESG 1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, 

tanulmányaik elismerése és a képesítés 

odaítélése 

ESG 1.6 Tanulástámogatás és hallgatói 

szolgáltatások 



KTK Minőségpolitika referenciák: „célunk, hogy […] a jövőbeli 

közgazdászhallgatók karunkat választják első 

helyen, amikor továbbtanulásukról döntenek.” 

„Rendelkezésre álló erőforrásainkkal 

támogatjuk hallgatóink előrehaladását és a 

hallgatói lemorzsolódás csökkenését” 

„Erőforrásainkat céljaink megvalósítására 

fordítjuk, tevékenységeinket üzletileg 

megfontoltan menedzseljük.” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

A mintatanterv szerinti haladó (legalább a teljesített félévek*30 megszerzett kredittel rendelkező 

[melybe az elismert kreditek nem számíthatók bele]) államilag finanszírozott nappali alapképzéses 

hallgatók aránya az összes állami nappali alapképzéses hallgatóhoz képest. 

Bázisérték: 

69,25% (2012/2022. tanévi tényérték) 

Cél: 

69,25% felett 

Határidő: 2023. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Takács András dékán 

 
3. minőségcél: EFMD újraakkreditáció megszerzése 

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. A 2021/2022 tanév során elkészült és beadásra került az előírt progress report 

(2022 március), és az újraakkreditációhoz szükséges Self Assessment Report (SAR). Az akkreditáló 

szervezetnek a SAR-t el kell fogadnia ahhoz, hogy a Kar megkapja az újraakkreditációt. 2022. 

októberére peer review visit van tervezve. 

A minőségcél megfogalmazása: 

Az angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) alapszak 

EFMD újraakkreditációjának megszerzése. 

ESG referenciák: ESG 1.9 A képzési programok folyamatos 

figyelemmel kísérése és rendszeres értékelése 

ESG 1.10 Rendszeres külső minőségbiztosítás 

KTK Minőségpolitika referenciák: „Törekszünk nemzetközi képzéseink minőségének 

folyamatos fejlesztésére” 

„olyan eredményes minőségirányítási rendszert 

működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink 

állandó, kifogástalan minőségét” 

„Elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási 

rendszerünk fenntartásáért és folyamatos 

fejlesztéséért.” 

A minőségcél mérésének indikátora: 

Akkreditációs szervezet által elfogadott progress report. 

Bázisérték: 

- 

Cél: 

Elfogadott EFMD újraakkreditáció 

Határidő: 2023. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Szűcs Krisztián nemzetközi akkreditációért 

felelős dékáni tanácsadó 

A kitűzött minőségcélok teljesülésének ellenőrzéséről a Kari Minőségfejlesztési Bizottság a 

2023/2024. tanév első Kari Tanácsán köteles beszámolni. 

Pécs, 2022. szeptember 14. 

Dr. Takács András 

dékán 


