
 

A Minőségirányítási Bizottság javaslata1 a PPK 2023. évi minőségfejlesztési 

céljainak kitűzésére 

A PPK 2023. évi minőségfejlesztési céljai az ELTE 2021-2024 közöttre kitűzött Minőségprogramból 

kerültek kari szinten levezetésre. Az egyes javaslatoknál feltüntetésre kerültek a kapcsolódó egyetemi 

minőségcélok is. A megvalósításra javasolt határidő az összes minőségcél esetében 2023.12.31. 

2023/1. A kar ciklikus szakfelülvizsgálatához kapcsolódó szakmai indikátorok 

nyomonkövetési rendszerének bevezetése 

A szakfelülvizsgálati folyamatba az idei év során beépítésre került az alábbi összes egyetemi szempont, 

amelyhez éves rendszerességű adatszolgáltatást kér a Minőségügyi Iroda. Az új kari szempontrendszer 

és a kapcsolódó indikátorok követése a 2023. évben kerülne bevezetésre és attól kezdve a kapcsolódó 

adatokat a PPK Dékáni Hivatal Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoportja nyomonköveti és 

nyilvántartja. 

Az ELTE kapcsolódó minőségcéljai, amelyeket indikátorok formájában nyomonkövetünk majd a 

felülvizsgálatok során: 

• E 1.4.4 A mobilitási ablak beépítése a meglévő szakok esetében is. (MAB jelentés 1.4.3)  

• E 1.3.3 A pedagógia-módszertani fejlesztések eredményeinek beépítése a képzésekbe és 

rendszeres monitorozásuk. (MAB jelentés 1.3.2) 

• E 1.6.1 A hallgatói teljesítmények folyamatos értékelési lehetőségeinek szélesítése. (IFT 3.2.1)  

• E 1.6.2 Digitális tananyagfejlesztés jelenléti szinkron és online aszinkron kurzusszervezések 

kombinációjaként. (IFT 3.2.1)  

• E 1.6.3 A hallgatók tanórán kívüli felkészülésének támogatása, illeszkedően az adott szak 

jellegéhez, így pl. az esetorientált, szituatív oktatás formájának szélesítésével. (IFT 3.2.1)  

• E 1.6.4 A bejövő hallgatók számára nyújtott tanulásmódszertani kurzusok, tréningek körének 

bővítése. (IFT 3.2.1) 

Javasolt felelős: Dege Adrienn 

Output: Szakfelülvizsgálati folyamatok nyomonkövetése, indikátorok vezetése 

2023/2. A kar kutatás-fejlesztési, innovációs tartalmú szolgáltatási portfóliójának 

számbavétele és fejlesztése 

A kar jellemzően nem ipari szereplők számára, de nyújt külsős szolgáltatásokat az elmúlt években egyre 

nagyobb számban. Hosszú távú cél ezen kapcsolatok minőségének és mennyiségének fejlesztése, egy 

szélesebb kari szolgáltatási portfólió kialakítása. A 2023-as évben feltérképezzük a karon jelenleg zajló 

ilyen tartalmú együttműködéseket, szolgáltatásokat és átgondoljuk a lehetséges fejlődési irányokat, 

aminek során kitérünk a K+F+I kompetenciák, kapacitások tématerületenkénti koncentrációs 

lehetőségei és a KKV-kat érintő lehetőségekre is. 

                                                           
1 A 7/2022-es számú határozattal elfogadta a Minőségirányítási Bizottság 2022. december 8-i ülésén. 
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Kapcsolódó ELTE minőségcélok: 

• KFI 12.  Az ELTE ipari kapcsolatainak erősítése, innovációs és ipari központok (együttműködés, 

projekt, hálózat) kiépítése. (IFT 4.2.2)  

• KFI 4.  Az ELTE K+F+I portfóliója, kutatási kompetenciák, a K+F+I kapacitások kutatási 

területek, tématerületek mentén történő koncentrációja. (IFT 4.2.2)  

• KFI 5.  A vállalkozások, társadalmi szervezetek és a közszféra számára nyújtott 

kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások portfóliója, a vállalkozások - elsősorban kkv-k - 

innovációs kompetenciájának fejlesztésében való részvétel. (IFT 4.2.2) 

Javasolt felelős: Dúll Andrea 

Output: Beszámoló a lehetőségek feltárásáról, javaslat 

2023/3. Kari oktatói és kutatói tevékenységek szakmai követelményrendszerének 

fejlesztése 

Az elmúlt évek során, leggyakrabban a tevékenységkataszter bevezetéséhez kapcsolódóan 

megfogalmazódott az igény egy, az oktató és kutatói tevékenységekhez kapcsolódó szakmai 

követelményrendszer írásba foglalására. A 2023-as évben megkezdjük ezt a folyamatot, kialakítunk egy 

stratégiát a dokumentum előállítására és tartalmának bevezetésére, érvényesítésére a karon. 

Kapcsolódó ELTE minőségcél: 

• E 1.5.1 Az oktatók pedagógiai tudatosságának növelése érdekében ezen a területen 

megfogalmazott intézményi szintű minőségcélok szervezeti egységekre lebontása, 

értelmezése, éves kari minőségügyi jelentésekben minden szervezeti egység esetében azoknak 

rendszeres követése. (MAB jelentés 1.5.4)  

Javasolt felelős: Aczél Balázs és Lőrincsik Éva 

Output: Javaslat a kritériumrendszerre 

2023/4. A nemzetközi együttműködések elősegítésére létrejött kari belső pályázatok 

bemutatása 

A karon számos belső támogatási struktúra működik a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A 

2023-as év során bemutatjuk ezek működését és megvizsgáljuk további fejlesztési lehetőségeit. 

Kapcsolódó ELTE minőségcél: 

• KFI 2. Az intézményi kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése. (IFT 4.2.2) 

Javasolt felelős: Aczél Balázs 

Output: Beszámoló a jelenlegi helyzetről és javaslat (amennyiben releváns) a további fejlesztésekre 

2023/5. Egyetemi közösségépítés fejlettségének felmérése és nyomonkövetése 

Számos ilyen típusú tevékenység zajlik a karon, amelyek nincsenek egy csatornába beterelve, így 2023-

ban szeretnénk bevezetni egy folyamatot, melynek során minden évben összegyűjtjük az ilyen 

tevékenységekben érintett kari egységektől (intézetek, Nemzetközi Iroda, HÖK stb.) a megvalósult 

eseményeket, és az elkövetkező terveket. 

Kapcsolódó ELTE minőségcél: 

• E 1.6.5 Hallgatói terek és közösségi programok kialakítása annak érdekében, hogy a hallgatók 

érezzék magukat az egyetemi közösség tagjának. (IFT 3.2.1) 
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Javasolt felelős: Rónay Zoltán 

Output: Javaslat a felmérés rendszeres folyamatára és a további fejlesztésekre 

2023/6. Kutatás-fejlesztésre vonatkozó minőségfejlesztési célok kijelölése 

Jelenleg a PPK-n van erre kidolgozott folyamat, amelynek részleteit és alapelveit összefoglaljuk a 2023-

as évben, illetve kijelöljük a kar K+F minőségfejlesztési céljait. 

Kapcsolódó ELTE minőségcél: 

• KFI 6.  Ki kell alakítani a kutatási folyamatok és kutatási teljesítmény minőségbiztosítására 

vonatkozó irányelveket és a kutatás-fejlesztésre vonatkozó részletes minőségfejlesztési 

célokat. (IFT 1.9.3) 

Javasolt felelős: Aczél Balázs 

Output: Összefoglaló a jelenlegi helyzetről és a kitűzött célokról 

2023/7. Pályázatok benyújtásának és projektek megvalósításának támogatása a 

karon 

Pályázatok benyújtásának elősegítésére és projektek megvalósításának támogatására bevezetésre 

került egy kari rendszer, eljárásrend az elmúlt évek során. A 2023-as év során áttekintjük a rendszer 

működését és megvizsgáljuk további fejlesztési lehetőségeit. 

Kapcsolódó ELTE minőségcél: 

• KFI 1. A Horizon Europe és egyéb hazai és nemzetközi programokban való részvétel növelése.  

Javasolt felelős: Felvinczi Katalin 

Output: Összefoglaló a jelenlegi helyzetről és javaslat a további fejlesztésekre 

 

A kar 2022-es minőségcéljai közül az alábbiak megvalósítása folytatódik a 2023-as évben: 

• 2022/1. Az ELTE PPK Minőségpolitikájának elkészítése és a minőségirányítási rendszer 

bevezetése 

• 2022/2. Doktori Iskolák minőségbiztosítási rendszereinek felülvizsgálata és az átláthatóság 

növelése 

• 2022/4. Kari hallgatói támogató (mentor) rendszer fejlesztése a szak, szakirány/specializáció 

felelősök és a HÖK, illetve a DI-k és a DÖK bevonásával 

• 2022/5. ELTE PPK DPR munkacsoport létrehozása 

• 2022/6. Kari beszámolók rendszerének felülvizsgálata, a kutatócsoportok, intézetek, 

tanszékek, szakfelelősök beszámoltatásának újragondolása, felhasználhatóságuk vizsgálata a 

kari minőségfejlesztésben: Intézeti és tanszéki beszámolók 

• 2022/7. A 2021. évben létrehozott OHV munkacsoport javaslatai alapján továbblépés az OHV 

kari szintű kezelésében 

A fenti, 2022-es évre tervezett minőségcélok megvalósulásáról a Minőségfejlesztési jelentésben 

számolunk majd a be legkésőbb 2023. február végéig. 

 

Készült: 

2022. december 20. 

ELTE PPK Dékáni Hivatal Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoport 


