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Minőségbiztosítási és fejlesztési program tervezetünk a European Standards and Guidelines (ESG) 

alapelvekre épülően tervezett. Kialakításánál figyelembe vettük a 2016. évi minőségbiztosítási 

tevékenység tapasztalatait, a Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási rendszere által szabályozott 

feladatokat és a Karunk képzéseit érintő  jogszabályi módosulásokból következő elvárásokat. A kari 

minőségpolitika megvalósulása céljából 2017 évben szükségesnek érezzük az oktatók és a hallgatók 

minőségügyi elkötelezettségének növelését, képzési programok nyomon követéséhez 

elengedhetetlen hallgatói elégedettségvizsgálatok során a válaszadási hajlandóság fokozását,  a 

megváltozott képzési és kimeneti követelményekhez igazodó tantárgyi leírások minőségszempontú 

vizsgálatát, további blended learning , vegyes tanulást támogató tananyagok  kidolgozását, és a Kar 

nyilvánosságának, valamint a hallgatók gyakorlati képzésének  erősítését. 

2017. év Minőségfejlesztési feladatai 

ESG ALAPELV MINŐSÉGFEJLESZTÉSI 

FELADATOK 

FELELŐS HATÁRIDŐ 

Minőségpolitika, 

stratégia és 

minőségügyi 

eljárások 

Online alapú kurzusértékelések 

helyett papírlapon történő 

értékelések újbóli bevezetése 

Minőségbiztosítási Bizottság 

Kari HÖK 

2017. május 

Gyakorlati képzésre vonatkozó  

szabályzat  megváltozott 

követelményekhez igazodó 

felülvizsgálata, megújítása 

szaki koordinátorok , Dékáni 

Hivatal 

2017. június 30. 

2016. évi minőségbiztosítási 

tevékenységről beszámoló készítés 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. december 15. 

2017. évi Minőségfejlesztési 

program terv összeállítása 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. december 15. 

Képzési programok 

indítása, követése és 

rendszeres belső 

értékelése 

Záróvizsga elégedettség mérése – 

bizottság tagjainak és a hallgatók 

elégedettségének mérése 

ESZ alapszak 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017.január 31. 

Kurzusértékelések  - 2016/2017. 

tanév I. félév oktatott tantárgyainak 

értékelése  

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017.február 15 

Motivációs felmérések (közbülső) Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. május 31. 

Motivációs felmérések az OLKDA, 

EGP, ÁB  szakok végzős (kimenő) 

hallgatói körében 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. május 31. 

Végzett hallgatói felmérés: DPR A, 

DPR B, DPR C 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. június 30 

A megváltozott  képzési és kimeneti 

követelményeihez igazodó  

tantárgyi leírások kimunkálása  

 

tantárgyfelelős oktatók 2017.június 30. 

Záróvizsga elégedettség mérése – 

bizottság tagjainak és a hallgatók 

elégedettségének mérése 

EGP, ÁB, OLKDA alapszakok 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. június 30. 

2016/2017-os tanév vizsga 

statisztikái alapján kritikus 

tantárgyak azonosítása szakonkénti 

bontásban  

(A vizsga statisztikák elemei: vizsgát 

felvettek száma, teljesítettek száma, 

meghirdetett vizsgaalkalmak száma, 

vizsgán meg nem jelentek száma, 

CV vizsgák száma) 

szakfelelősök,  

adatok szolgáltatásáért dékáni 

hivatal 

2017.július 31. 

További idegennyelvű  kurzusok 

hirdetése  

tantárgy oktatója szakfelelősök 2017.augusztus 31. 



Kurzusértékelések  - 2016/2017. 

tanév II. félév oktatott tantárgyainak 

értékelése (papíralapú felmérések) 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. szeptember 15. 

Motivációs felmérés (bejövő) első 

éves hallgatók körében 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. október 31. 

 Motivációs felmérés az ESZ szak 

végzős (kimenő) hallgatói körében 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2017. november 30. 

A hallgatói 

teljesítmények 

értékelése 

2015/2016-s tanév méltányossági 

eljárásainak elemzése 

(adatszolgáltató: dékáni hivatal) 

szakfelelősök,  

adatok szolgáltatásáért dékáni 

hivatal  

 

2017. január 31. 

2017/2018-es tanév I. félévében 

oktatott tantárgyak tematikáinak 

szakonkénti auditja. Hiányosságok 

esetén javító intézkedések 

végrehajtása. 

Minőségbiztosítási Bizottság, 

szakfelelősök 

 

2017.augusztus 15. 

Az oktatói minőség  

biztosítása 

Gyakorlatvezetők számára 

gyakorlatvezetésre felkészítő tréning 

tartása  

gyakorlatot koordináló, 

gyakorlatszervezéséért felelős  

oktatók  

2017. január 31. 

Oktatók elektronikus 

tananyagfejlesztéshez társuló 

kompetencia szerzésének 

támogatása 

elektronikus 

tananyagfejlesztésben jártas 

szakember 

2017.május 31. 

Tanulástámogatás, 

eszközök és hallgatói 

szolgáltatások 

 

Blended learning tananyagok 

kidolgozása 

tantárgyfelelősök/szakfelelősök folyamatos 

Belső információs  

rendszer 

MTMT adatbázis feltöltése 

karbantartása 

kari PR és infokommunikációs 

csoport 

folyamatos 

Nyilvánosság, 

közvélemény 

tájékoztatása 

Miskolci Stefi program kialakítása, 

indítása 

Preventív Egészségtudományi 

Intézeti Tanszék 

2017. május 31. 

Egészégnapok szervezése Elméleti Egészségtudományi és 

Egészségügyi Szervező Intézeti 

Tanszék 

folyamatos 

Kossuth Zsuzsanna emlékverseny 

hírdetése 

Beiskolázási Bizottság 2017.május 

Emlékkonferencia szervezése  Preventív Egészségtudományi 

Intézeti Tanszék 

2017. október 

Kari honlap naprakészen tartása Honlapkészítő Bizottság folyamatos 

Kari honlapon belül /intézeti 

honlapok kialakítása, működtetése 

Honlapkészítő Bizottság 2017.július 15. 

 
 


