
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 

minőségfejlesztési terve 

2011-2012 



 2 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 

minőségfejlesztési terve 

2011-2012 

 

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, a 

minőségértékelés teszteredményei 

figyelembevételével. 

A kar 2011-2012. évi minőségfejlesztési tervének irányát, az erősségek, gyengeségek, 

kockázatok, lehetőségek dimenziók mentén megállapított, tervezett minőségfejlesztési akciók 

adják. 

 

Minőségfejlesztési akciók 

 

I. OKTATÁS-KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓK 

 A várhatóan bevezetésre kerülő új felsőoktatási törvény kari státuszra vonatkozó 

kritériumrendszerének előkészítése 

Tevékenység: Oktatói létszám további növelése a módosított Humánerőforrás 

Gazdálkodási Tervnek megfelelően, 

A minősített oktatók arányának növelése 

MSc szakindítási akkreditációs kérelem benyújtása: javított Komplex 

rehabilitáció, Egészségügyi menedzser és Radiográfia 

MSc szakalapítási akkreditációs kérelem kimunkálása CRA területen 

További szakirányú továbbképzési szak indítása: 

Multidiszciplinális rehabilitációs munkatárs 

Felelős: egyetemi – kari vezetés, akkreditációs munkacsoport 

Határidő: 2011. május – 2012. május 
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 Az idegen nyelv és a szakmai idegen nyelv magasabb szintű elsajátítása 

Tevékenység: a nyelvvizsga szerzés hatékonyságának fokozása 

nyelvi felzárkóztató programba hallgatók bevonása 

Felelős: Kari vezetés, Lukács Andrea gyakorlati oktató 

Határidő: folyamatos 

 

 Hallgatói mobilitási programok élénkítése 

Tevékenység: ERASMUS programban hallgatói részvétel 

Felelős: Kari vezetés, Simon Nóra, Juhász Eleonóra 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 Tudományos diákköri tevékenység 

Tevékenység: Tudományos Diákköri Verseny szervezése 

Kari Jubileumi Tudományos Diákkori Konferencia 

Kari TDK szabályzat illesztése az egyetemi szabályzathoz 

„Tehetséggondozó Műhely az egészség szolgálatában” elnyert 

pályázat továbbvitele 

Felelős: Kari Tudományos Diákköri Tanács 

Határidő: 2011. május – 2012. május 

 

 Kreditpontszerző továbbképzések szervezése 

Tevékenység: Védőnő, gyógytornász és képalkotó diagnosztikai szakirányokra 

épülve 

Felelős: Kari vezetés, tanszékek vezetők 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 Együttműködési megállapodások körének bővítése 

Tevékenység: További együttműködési megállapodások megkötése 

Felelős: Kari vezetés 

Határidő: 2011-2012. tanév 
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 A kórházi és intézményen kívüli gyakorlatszervezés új alapokra helyezése 

Tevékenység: A gyakorlatok tartalmi és formai követelményeinek kidolgozása, 

objektivizálása 

Felelős: Tanszékek vezetői, szakfelelősök, szaki koordinátorok 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 

II. KUTATÁST SZOLGÁLÓ AKCIÓK 

 Elnyert pályázatok megvalósítása 

Tevékenység: TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KOM-2010-0001 „A felsőoktatás 

minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a 

Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” 

Alkalmazott anyagtudományi és nanotechnológiai Kiválósági 

Központon belül „Kísérletes és diagnosztikai élettudományok” 

tudományos műhely keretében az előírt kutatások és publikációk 

teljesítése; oktatók jegyzetírási aktivitásának fokozása 

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0001 „KULCS” projekt a 

Miskolci Egyetem hallgatói és intézményi szolgáltatás fejlesztése 

„Minősített védőnői mintagyakorlóhelyek kialakítása” című alprojekt 

Az elnyert pályázattal kapcsolatos szolgáltatások megtervezése 

Felelős: Dr. Fodor Bertalan tudományos dékánhelyettes 

Dr. Kiss-Tóth Emőke általános dékánhelyettes 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 

III. SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ AKCIÓK 

 Az elnyert pályázattal kapcsolatos szolgáltatások megtervezése 

Tevékenység: Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ tevékenységének 

bővítése menedzser szűréssel (az elnyert pályázat keretében) 

Felelős: Dr. Fodor Bertalan tudományos dékánhelyettes 

Dr. Kiss-Tóth Emőke általános dékánhelyettes 

Dr. Felszeghi Sára vezető főorvos 

Határidő: 2011-2012. tanév 
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 A Sportlétesítmények szolgáltatásának bővítése 

Tevékenység: Teniszpályák szolgáltatásainak bővítése 

Felelős: A kar vezetése 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 

IV. MŰKÖDTETÉST SEGÍTŐ AKCIÓK 

 Minőségbiztosítás a karon 

Tevékenység: Minőségi Díj elnyerésére történő pályázat előkészítése 

Minőségértékelés folyamatos működtetése: új elemként a Diplomás 

Pályakövetési Rendszer működtetése, a gyakorlati képzés speciális 

kurzusértékelése 

Felelős: a Kari Minőségbiztosítási Bizottság, 

Határidő: 2011. folyamatos 

 

Tevékenység: Kari szervezeti önértékelés előkészítése és elkészítése 

Felelős: Szervezeti önértékelés elkészítésére létrehozott munkacsoport 

Határidő: 2011. október 31. 

 

 Kari marketingtevékenység 

Tevékenység: A kari marketingstratégia kidolgozása 

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: Dr. Szántó Ákos a kari Beiskolázási Bizottság vezetője 

A kar vezetése; a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke; szaki 

koordinátorok 



 6 

Határidő: folyamatos 

 

 A kar honlapjának korszerűsítése 

Tevékenység: kar honlapjának újszerű struktúrában való kialakítása, angol nyelvű 

oldalakkal való bővítése 

Felelős: Kari vezetés, Birkás Zsuzsanna, 

informatikus 

Határidő: folyamatos 

 

 Hallgatói létszám stabilizálása 

Tevékenység: kapacitásvizsgálat elemzése, jelentkezések alakulásának elemzése, új 

típusú beiskolázási stratégia hatékonyabb működtetése 

keretszámok lehetőség szerinti bővítése 

Felelős: A kar Beiskolázási Bizottsága 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 Szabályzatalkotás 

Tevékenység: a megjelenő egyetemi szabályzatokhoz szükséges kari kiegészítések, 

speciális kari szabályzatalkotás 

TDK szabályzat, szakdolgozati szabályzat, hallgatói követelmény 

rendszer módosítása, demonstrátori tevékenység szabályzatban 

rögzítése 

Felelős: kari vezetés, Birkás Zsuzsanna, Podhorszky Ágnes 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 Szervezeti egységek átstrukturálása 

Tevékenység: Az oktatói létszám arányosítása a tanszékek között 

Felelős: A kar vezetése 

Határidő: 2011-2012. tanév 
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 Infrastrukturális bővítés 

Tevékenység: Campus területére történő átköltözés; 

TIOP pályázat keretében infrastrukturális beruházás, az FRK 

épületében kutatólaboratórium kialakítása (földszint), két 

áthelyezett tanszék helyének kialakítása (2. emelet), E/4 Kollégium 

földszint – Egészségügyi Szakmai Módszertani Központ bővítése, 

kutatási potenciál infrastrukturális alapjának létrehozása 

A Mész utcai épület részleges ablakcseréje, földszinti férfi WC 

rekonstrukciója, a földszint 11-es terem és az emeleti 50-es terem 

oktatási helységgé történő átalakítása, geotermikus fűtési rendszer 

beindítása 

Korszerű info-kommunikációs eszköztár, számítógépes programok 

(SPSS adatfeldolgozó program) bővítése 

A pihenőszoba felújítása 

Felelős: A kar vezetése 

Határidő: 2011-2012. tanév 

 

 A létrehozott kari Alapítvány működtetése 

Tevékenység: támogatók felkutatása, bevételszerző rendezvény (pl. alapítványi 

bál) 

Felelős: Az alapítvány kuratóriuma, az alapítvány titkára: Koppányné 

Szendrák Mária, gazdasági ügyintéző: Krakkainé Pásztor Edina  

Határidő: folyamatos, illetve a bál időpontja: 2011. szeptember 29. 

 

 Hagyományőrzés, arculatteremtés 

Tevékenység: Tanulmányi kirándulások, szakmai konferenciák 

Stefániás ornátus (2 db) elkészítése 

Hallgatói talárokhoz „kalap” 

Felelős: Kari vezetés, szaki koordinátorok 

Határidő: 2011-2012. tanév 
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 Tíz éves az egészségtudományi képzés a Miskolci Egyetem keretei között 

Tevékenység: Jubileumi Tudományos Konferencia (a TDK Konferenciával 

együtt) szervezése 

Jubileumi kiadványkötet összeállítása 

Felelős: Kari vezetés 

Határidő: 2011. szeptember-november 

 

 

Miskolc, 2011. május 20. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kiss-Tóth Emőke Prof. Dr. Barkai László 

 Minőségbiztosítási Bizottság elnöke dékán 

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Kari Tanácsa 39/2011-es számú határozatával 

elfogadja a Minőségbiztosítási Bizottság beszámolóját és Minőségbiztosítási tervét. 


