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A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 

minőségfejlesztési terve 

2010-2011 

 

Készült:  a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése 

alapján, valamint 

  a kari fejlesztési stratégia, 

  a módosított humánerőforrás gazdálkodási terv, 

 a fenntartói megállapodásban megfogalmazott kari ajánlások, vállalások 

figyelembevételével. 

A kar 2010-2011. évi 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 

Időszak, határidő: 2011. május 31. 

Tevékenység: Oktatói létszám további növelése a módosított Humánerőforrás 

Gazdálkodási Tervnek megfelelően, 

A minősített oktatók arányának növelése 

MSc szakindítási akkreditációs kérelem benyújtása: Komplex 

rehabilitáció, Egészségügyi menedzser 

MSc szakalapítási akkreditációs kérelem kimunkálása Diabetes 

educator területen 

További szakirányú továbbképzési szak létesítése 

Felelős: egyetemi – kari vezetés, akkreditációs munkacsoport 
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 Tudományos diákköri tevékenység kibővítése 

Időszak, határidő: 2010.- folyamatos 

Tevékenység: Tudományos Diákköri Verseny szervezése 

Határidő: 2010. május 31. 

Tevékenység: Jubileumi Tudományos Diákköri Konferencia szervezése 

elnyert pályázati forrásból 

Határidő: 2011. 

Felelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke KTDT elnöke 

Demeter János KTDT titkár 

 

 Minőségbiztosítás folyamatos működtetése 

Időszak, határidő: 2010. május – folyamatos 

Tevékenység: Pályakövetés elindítása (Diplomás pályakövetési rendszer), a 

gyakorlati képzés speciális kurzusértékelése 

Felelős: a Kari Minőségbiztosítási bizottság elnöke, 

minőségügyi megbízott, 

minőségügyi referensek 

 

 A kommunikáció javítása 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: A kar és a Hallgatói Önkormányzat közötti folyamatos 

kommunikáció megjelenési formáinak kidolgozása, rögzítése. 

Nyilvánosság elvének érvényesülése érdekében a képzés során 

a hallgatók számára szükséges információk, anyagok 

elektronikus és nyomtatott formában történő hozzáférésének 

biztosítása – kommunikációs dosszié, honlap, média megjelenés 

Aktuális kari szóróanyagok készítése 

Végzett hallgatókról tabló 

Felelős: A kar vezetése, és az általa megbízott oktató 

A kari Hallgatói Önkormányzat elnöke 

szaki koordinátorok 
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 A létrehozott kari Alapítvány működtetése 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: támogatók felkutatása, bevételszerző rendezvény 

Felelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes 

A kar oktatói 

Aranyosi Tiborné gazdasági ügyintéző 

 

 Hallgatói létszám stabilizálása 

Időszak, határidő: 2011. 

Tevékenység: kapacitásvizsgálat elemzés, jelentkezések alakulásának 

elemzése, új típusú beiskolázási stratégia hatékonyabb 

működtetése 

Felelős: A kar Beiskolázási Bizottsága 

 

 Szabályzatalkotás 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: a megjelenő egyetemi szabályzatokhoz szükséges kari 

kiegészítések, speciális kari szabályzatalkotás, kiemelt 

fontosságú a képzések gyakorlatának szabályozása, a 

szolgáltató és funkcionális egységek ügyrendjének elkészítése 

Határidő: 2010. június 30. 

Felelős: kari vezetés, Várhegyi Katalin ügyvivő szakértő 

 

 Pályázati aktivitás 

Időszak, határidő: 2008. - folyamatos 

Tevékenység: részvétel az egyetemi pályázatokban 

a Nanotoxikológia Kutatólaboratórium finanszírozása pályázati 

forrásból 

a nyertes pályázatok (BAROSS és TÁMOP 

szolgáltatásfejlesztő) vállalt feladatainak teljesítése 
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Felelős: A kar vezetése által megbízott oktatók 

Dr. Fodor Bertalan 

 

 Együttműködési megállapodások létrehozása a képzések gyakorlóhelyeinek 

bővítésére 

Időszak, határidő: 2009. december 31. 

Tevékenység: További együttműködési megállapodások megkötése 

Felelős: Kari vezetés 

 

 Tanszéki munkacsoportok létrehozása 

Időszak, határidő: 2010. december 31. 

Tevékenység: Az Elméleti Egészségtudományi Tanszéken belül a 

nanomedicinális kutatások, valamint az egészségturizmus 

szervező képzés irányítására 

Felelős: Kari vezetés 

 

 A kötelező testnevelés szabályozási alapjainak megteremtése 

Időszak, határidő: 2010. december 31. 

Tevékenység: Szabályzatmódosítás, sportági kínálat bővítése 

Felelős: Dr. Főnyedi Gábor tanszékvezető 

 

 Épületek felújítása 

Időszak, határidő: 2010-2011 

Tevékenység: A Mész utcai épület részleges ablakcseréje, a Sportcsarnok 

küzdőterének felújítása egyetemi költségvetés terhére, 

részbeni átalakítása saját forrás terhére 

E/4 kondicionáló terem részleges felújítása, szolgáltatás 

bővítése saját bevétel terhére 

Teniszpályák szolgáltatásainak bővítése 

Felelős: A kar vezetése, Boda Péter a Sportlétesítmények vezetője 
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 Az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ integrációjából adódó 

szervezeti és működési kérdések megoldása 

Időszak, határidő: 2011. május 31. 

Felelős: Kari vezetés, Dr. Felszeghi Sára vezető főorvos 

 

 Kreditpontszerző továbbképzések szervezése 

Időszak, határidő: 2011. 

Tevékenység: Pl.: Informatika az egészségügy szolgálatában 

Felelős: Tanszékek vezetői, szakfelelősök 

 

 A kórházi és intézményen kívüli gyakorlatszervezés új alapokra helyezése 

Időszak, határidő: 2010. október 

Tevékenység: A gyakorlatok tartalmi és formai követelményeinek 

kidolgozása, objektivizálása 

Felelős: Tanszékek vezetői, szakfelelősök, szaki koordinátorok, 

Aranyosi Tiborné gazdasági ügyintéző 

 

 Az idegen nyelv és a szakmai idegen nyelv magasabb szintű elsajátítása 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: a nyelvvizsga szerzés hatékonyságának fokozása 

Felelős: Kari vezetés, Lukács Andrea  

 

 Hagyományőrzés, arculatteremtés 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: Kari talár a hallgatók számára 

Tanulmányi kirándulás Selmecbányára 

Felelős: Kari vezetés, szaki koordinátorok 
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 A kar honlapjának korszerűsítése 

Időszak, határidő: folyamatos 

Tevékenység: kar honlapjának újszerű struktúrában való kialakítása, angol 

nyelvű oldalakkal való bővítése 

Felelős: Kari vezetés, Lukács Andrea gyakorlati oktató 

 

 

 Tíz éves az egészségtudományi képzés a Miskolci Egyetem keretei között 

Időszak, határidő: 2011. május 

Tevékenység: Jubileumi Tudományos Konferencia szervezése 

Felelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke 

 

 

 

Miskolc, 2010. május 4. 

 

 

Prof. Dr. Barkai László 

dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészségügyi Kar 2010-2011 Minőségfejlesztési tervét a Kari Tanács … sz. 

határozatával fogadta el. 


