Az ELTE PPK Minőségbiztosítási Bizottságának ügyrendje1
A Minőségbiztosítási Bizottság (a továbbiakban: MB) a Kar választott, javaslattételi, döntéselőkészítési és véleményezési jogkörrel rendelkező állandó bizottsága.

1. Az MB feladat- és hatásköre az ELTE PPK szervezeti és működési szabályzat 27. § (3)
bekezdésében foglaltakon túl:
1.1. Az ELTE Minőségügyi Kézikönyve által meghatározott, a kart is érintő mérések kari
összefoglalóinak elkészítése, részvétel a minőségfejlesztési rendszer működéséről
szóló éves jelentés elkészítésében.
1.2. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben az ELTE Minőségügyi Kézikönyv 8.1.4
pontjában meghatározott, oktatás hallgatói véleményezésével összefüggő kari
feladatok koordinálása, az értékelések elemzése.
1.3. Kari szintű mérések végzése az MB éves terve alapján (szemeszter részletesen, éves
tervezés vázlatosan).
1.4. A kari képzések és szakmai gyakorlatok minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok
ellátása.

2. Az MB működése
2.1. Az MB feladat- és hatáskörét általában testületi ülésein gyakorolja.
2.2. Az MB üléseit félévente legalább 3 alkalommal tartja. Az ülések ütemezéséről az MB
a félév első ülésén tervezetet készít.
2.3. Az MB ülését az MB elnöke hívja össze. Az MB elnöke a féléves tervben rögzített
időpontokon túl további időpontokra is összehívhatja a Bizottságot. Az elnök köteles
összehívni 15 napon belül az MB ülését egy kari vezető vagy bármely tag írásbeli,
indokolt indítványára.
2.4. Az MB üléseit az elnök készíti elő. A meghívókat, az ülésről történő értesítést, az
írásbeli előterjesztéseket az ülés időpontja előtt legalább 3 munkanappal meg kell
küldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Indokolt esetben szóbeli előterjesztés
elfogadható napirendi pontként, ha azt a tagok többsége támogatja.
2.5. Az MB üléseit az elnök vezeti.
2.6. Az MB elnökének akadályoztatása esetén az MB jelen lévő tagjai az ülés időtartamára
levezető elnököt választanak maguk közül. A levezető elnök az adott ülés tekintetében
az elnök hatáskörében jár el.
2.7. Az MB ülései nem nyilvánosak. A kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesén kívül
az üléseken a tagokon kívül részt vehet az MB elnökének eseti meghívására a tárgyalt
ügyhöz szakértő személy.
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Az ügyrendet a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 21/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el.

2.8. Az MB-t az elnök, akadályoztatása esetén az általa felhatalmazott bizottsági tag
képviseli.
2.9. Az MB üléseiről 5 munkanapon belül az ülésen erre felhatalmazott jegyzőkönyvvezető
emlékeztetőt készít. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjeit, a
vita lényegét és a határozatokat. A határozatokat naptári évenként kezdődő
folyamatos sorszámozással kell ellátni, és jelölni kell az ülés időpontját is: pl.: 1/2011.
(I. 12.) PPK-MB. Az emlékeztetőt az MB elnöke hagyja jóvá, és juttatja el
elektronikusan a tagoknak.
2.10.Az emlékeztető materiális példányához mellékelni kell a tagok által aláírt jelenléti
ívet.
3. Döntéshozatal
3.1. Az MB határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
3.2. Az ülésekről távol maradó tagok póttaggal történő, teljes jogkörű helyettesítése
lehetséges. A helyettesítésről az elnök gondoskodik.
3.3. Határozatképtelenség esetén az MB-t egy napon túl, de nyolc napon belül változatlan
napirenddel össze kell hívni.
3.4. Az MB határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, nyílt
szavazással.
3.5. A szavazás csak „igen” és „nem” szavazattal történik. Saját ügyében az MB tagja nem
szavazhat. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
3.6. Írásos előterjesztés esetén a tagok írásban is szavazhatnak. A szavazás módja az MB
elnökéhez a tag által az ülést megelőzően eljuttatott, írásbeli nyilatkozat, amely
pontosan feltünteti, hogy a szavazat melyik ügy milyen kérdésére vonatkozik.
4. Záró rendelkezés
4.1. Az MB ügyrendje a Kari Tanács jóváhagyásával, a Kari Tanács döntésének napjával lép
hatályba.
2019. március 29.
Salát Magdolna
elnök
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