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A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 

minőségfejlesztési terve 

2009-2010 

 

Készült:  a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 2008-2011-re 

elfogadott minőségfejlesztési terve alapján, valamint 

  a kari fejlesztési stratégia, 

  a humánerőforrás gazdálkodási terv, 

  a fenntartói megállapodásban megfogalmazott kari ajánlások, vállalások, 

  a kar szervezeti önértékelése figyelembevételével. 

A kar 2009-2010-es minőségfejlesztési tervének irányát, az erősségek, gyengeségek, 

kockázatok, lehetőségek dimenziók mentén megállapított, tervezett minőségfejlesztési 

akciók adják. 

 

Minőségfejlesztési akciók: 

 A kari státusz megőrzését biztosító MAB követelmények és 

kormányrendeletben meghatározott kritériumok teljesítése 

Oktatói létszám további növelése a Humánerőforrás Gazdálkodási 

Tervnek megfelelően, 

A minősített oktatók arányának növelése 

Legalább két képzési típusban folyó képzés – esetünkben szakirányú 

továbbképzés indítása a BSc alapszakok mellett. 

Időszak, határidő: 2009-2010. 

Tevékenység: humánerőforrás gazdálkodási tervben foglaltak megvalósítása; 

szakirányú továbbképzések indítása: gyermekrehabilitációs 

szakgyógytornász szakirányú továbbkézés, 

ifjúságegészségvédelmi védőnő és klinikai kutatási munkatárs 

Felelős: egyetemi - kari vezetés, a szakirányú továbbképzések felelősei, 

szaki koordinátorok 
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 A kar honlapjának korszerűsítése 

Időszak, határidő: 2009. december 31. 

Tevékenység: A kar honlapjának újszerű struktúrában való kialakítása, angol 

nyelvű oldalakkal való bővítése 

Felelős: Bana Katalin főiskolai adjunktus, Lukács Andrea gyakorlati 

oktató 

 A kommunikáció javítása 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: Nyilvánosság elvének érvényesülése érdekében a főiskolai 

képzés során a hallgatók számára szükséges információk, 

anyagok elektronikus és nyomtatott formában történő 

hozzáférésének biztosítása – kommunikációs dosszié, honlap 

Kari kiadvány készítése 

Tabló 

Felelős: Koppányné Szendrák Mária gyakorlati oktató, szaki koordinátor 

Lukács Andrea gyakorlati oktató, szaki koordinátor 

Tóth Ferenc János gyakorlati oktató, szaki koordinátor 

Podhorszky Ágnes gyakorlati oktató, szaki koordinátor 

Nátterné Kálna Gabriella tanulmányi előadó 

 

 A létrehozott kari Alapítvány működésének elindítása 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: támogatók felkutatása 

Felelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes 

Aranyosi Tiborné gazdasági ügyintéző 

 

 Hallgatói létszám stabilizálása 

Időszak, határidő: 2010. 

Tevékenység: kapacitásvizsgálat elemzés, jelentkezések alakulásának 

elemzése, új típusú beiskolázási stratégia hatékonyabb 

működtetése 
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Felelős: A kar Beiskolázási Bizottsága 

 

 Tudományos diákköri tevékenység eredményességének növelése 

Időszak, határidő: 2009. - folyamatos 

Tevékenység: A TDK témák körének szélesítése az egészségturizmus és a 

rekreáció területéről, a pályamunkák minőségének javítása 

statisztikai számításokkal 

Felelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke KTDT elnök, Demeter János KTDT titkár 

és a Kutatásmódszertan tantárgy oktatói 

 

 Idegen nyelvű tananyag fejlesztés 

Időszak, határidő: 2008-2011. 

Tevékenység: A fenntartói megállapodásban vállalt idegen nyelvű tananyag 

fejlesztés - munkaköri leírásban szereplő teljesítése.  

Felelős: 2009-ben kinevezett minősített oktatók 

 

 Szabályzatalkotás 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: a megjelenő egyetemi szabályzatokhoz szükséges kari 

kiegészítések, speciális kari szabályzatalkotás, kiemelt 

fontosságú a képzések gyakorlatának szabályozása 

Felelős: kari vezetés, Várhegyi Katalin ügyvivő szakértő 

 

 Pályázati aktivitás 

Időszak, határidő: 2008. - folyamatos 

Tevékenység: részvétel az egyetemi pályázatokban 

Felelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes 

 

 Minőségbiztosítás folyamatos működtetése 

Időszak, határidő: 2009. szeptember, - folyamatos 

Tevékenység: Pályakövetés elindítása szervezeti önértékelés elkészítése 
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Felelős: a Kari Minőségbiztosítási bizottság elnöke, 

minőségügyi megbízott, 

minőségügyi referensek 

 

 MSc képzés indításának előkészületei, új BSc képzés kimunkálása 

Időszak, határidő: 2009. december 31. 

Tevékenység: Tantervek kimunkálása 

Felelős: Fizioterápiás Tanszék, Testnevelési Tanszék 

 

 Felnőttképzési programok szervezése 

Időszak, határidő: 2009-2010 

Tevékenység: Programok akkreditálása, működtetése 

Felelős: Bana Katalin főiskolai adjunktus 

 

 Együttműködési megállapodások létrehozása a képzések gyakorlóhelyeinek 

bővítésére 

Időszak, határidő: 2009. december 31. 

Tevékenység: Együttműködési megállapodások 

Felelős: Szaki koordinátorok 

 

 Tudományos Diákköri kiadvány megjelentetése 

Időszak, határidő: 2010. március 

Tevékenység: TDK dolgozatok, eredmények, fotók, prezentációk kiadványba 

rendezése 

Felelős: Demeter János főiskolai tanársegéd 

 

 Sportkoncepció kidolgozása 

Időszak, határidő: 2009. év 

Tevékenység: A sportlétesítmények, a MEAFC működtetésének 

modernizálása, az egyetemi testnevelés színvonalának emelése, 

tömegsport, versenysport lehetőségeinek kimunkálása 
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Felelős: Dr. Főnyedi Gábor tanszékvezető, valamint a dékán által 

megbízott szakember. 

 

 Kari kitüntetés alapítása 

Időszak, határidő: 2009. november 30. 

Tevékenység: Formai és tartalmi szempontok kimunkálása, Kari Tanácsi 

döntés 

Felelős: Kar vezetése, Kari Tanács 

 

 

Miskolc, 2009. április 16. 

 

 

Prof. Dr. Barkai László 

dékán 

 

 

 

 

 

Az Egészségügyi Kar 2009-2010 Minőségfejlesztési tervét a Kari Tanács 20/2009 sz. 

határozatával elfogadta. 


