
 

 

  

Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Kar 

Minőségbiztosítási 
és fejlesztési 
Program 

2019. 



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

alapelvekre épülően tervezett. Kialakításánál figyelembe vettük a 2018. évi minőségbiztosítási 

tevékenység, a hallgatói és munkatársi elégedettség vizsgálatok  tapasztalatait, valamint a Miskolci 

Egyetem Minőségbiztosítási rendszere által szabályozott feladatokat elvárásokat.  

A kari minőségpolitika megvalósulása céljából 2019.  évben szükségesnek érezzük  

 az oktatók, kari munkatársak és a hallgatók minőségügyi elkötelezettségének növelését, 

 a képzési programok  folyamatos nyomon követését,  

  a hallgatói elégedettségvizsgálatok során a válaszadási hajlandóság fokozását, 

 a hallgatói lemorzsolódást csökkentő,  tanulást támogató kari  akciók  fokozását,  

 Az Oktatás számítástechnikai ellátottságának és az Infokommunikációs technológiák 

használatának növelését  a képzésben 

 oktatóink oktatási, - hallgatói értékeléssel összefüggő kompetenciáinak fejlesztését,  

 az oktatás és kutatás közötti kapcsolat erősítését 

 a Kar partnerkapcsolati rendszerének erősítését 

 

2019. év Minőségfejlesztési feladatai 
ESG ALAPELV MINŐSÉGFEJLESZTÉSI 

FELADATOK 

FELELŐS HATÁRIDŐ 

1.1. Minőségpolitika, 
stratégia és minőségügyi 
eljárások 

oktatók, nem oktató alkalmazottak és 
hallgatók kari minőségbiztosításban való 
felelősségvállalásának fokozása (kari 
minőségbiztosítás rendszeréről 
tájékoztató kiadvány készítése, 
tájékoztató fórumok szervezése) 
 

Minőségbiztosítási Bizottság szaki 
koordinátorok , Dékáni Hivatal,  

2019. június 30. 

2019. évi minőségbiztosítási 
tevékenységről beszámoló készítése 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. december 15. 

2020. évi Minőségfejlesztési program 
terv összeállítása 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. december 15. 

1.3. Hallgatóközpontú 
tanulás, tanítás, értékelés 

Hallgatóközpontú oktatási módszerek és 
értékelések használatának fejlesztése  

tantárgyfelelősök, oktatók folyamatosan 

1.5. Az oktatói minőség  
biztosítása 

Gyakorlatvezetők számára 
gyakorlatvezetésre felkészítő tréningek  
tartása  

Gyakorlati módszertani és 
diagnosztikai Intézet, gyakorlatot 
koordináló, gyakorlatszervezéséért 
felelős  oktatók  
 

szakmai gyakorlatokhoz 
kapcsolódóan 
folyamatosan 

Résztvevő központú oktatási módszerek 
használatára vonatkozó oktatói 
kompetenciák fejlesztése  

szakfelelősök 2019.július 31. 

WEB 2 alapú IKT alkalmazások 
oktatástechnológiai segédeszközeinek 
használatára felkészítő tréning oktatók 
számára 

kari informatikus szakember 2019.július 31. 

 A kar oktatóinak és nem oktató 
közalkalmazottainak a folyamatos 
fejlődés melletti elköteleződésének és az 
ez irányú teljesítmény elismerésének 
javítása Kari Oktatói –kutatói ösztönzési 
és teljesítményértékelési rendszer 
kidolgozása, bevezetése 

Dékán, dékánhelyettesek, Dékáni 
Hivatalvezető, Minőségértékelési 
Bizottság 
 

2019. május 31. 

1.6. Tanulástámogatás, és 
hallgatói szolgáltatások 
 

Blended learning tananyagok 
kidolgozása 

tantárgyfelelősök/szakfelelősök folyamatos 

Az oktatás számitástechnikai 
ellátottságának fejlesztése 

 Oktatási helyiségek 
számítástechnikai állapotának 
felmérése, javaslattétel   a szükséges 
eszköz cseréjére 

 
 
Oktatási feladatokat ellátó 
dékánhelyettes Kari informatikai 
csoport 
 
 

 
 
 
2019.március 31. 
 
 
 



 Szükség esetén digitális prezentációs 
eszközök beszerzése (projektor, 
laptop, kihangosítás Oktatási termek 
internet elérhetőségének fejlesztése 

 

Dékán, Dékáni hivatalvezető  
2019.december 31. 

1.7. Információ kezelés 2018/2019.  tanév I. félév  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, tantárgyi átlagok) 

szakfelelősök, szaki koordinátorok 
adatok szolgáltatásáért Dékáni 
Hivatal 

2019.március 31. 

2018/2019.  tanév II. félév  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, tantárgyi átlagok) 

szakfelelősök, szaki koordinátorok 
adatok szolgáltatásáért dékáni 
hivatal 

2019.július 31.  

2017/2018-s tanév méltányossági 
eljárásainak elemzése (adatszolgáltató: 
dékáni hivatal) 

szakfelelősök, szaki koordinátorok 
adatok szolgáltatásáért dékáni 
hivatal  

2019. január 31. 

1.8. Nyilvános információk  Kutatási eredmények partnerek felé 
kommunikációjának erősítése  

 A kar honlapján  a kari kutatásokat 
bemutató oldal folyamatos frissitése   

 Folyó kutatásokról félévente 
hírlvevél a kutatási eredményekben 
érdekeltek felé 

Tudományos dékánhelyettes, kari 
kutatás vezetők  
 
Tudományos dékánhelyettes  
Honlapkészítő Bizottság 

folyamatos 

Meglévő kari facebook, instagram 
oldalak naprakészen tartása, folyamatos 
működtetése 

Beiskolázási Bizottság folyamatos 

Egészégnapok szervezése Elméleti Egészségtudományi és 
Egészségügyi Szervező Intézeti 
Tanszék 

 folyamatos 

MTMT adatbázis feltöltése karbantartása oktatók, kari PR és 
infokommunikációs csoport 

folyamatos 

1.9 Képzési programok 
folyamatos figyelemmel 
kísérése és rendszeres 
értékelése 

2018/2019. tanév I. félévében oktatott 
tantárgyak OMHV felméréséhez 
mintavételi terv készítése 

Minőségbiztosítási Bizottság 2019.január 31 

OMHV felmérés eredményeinek 
értékelése (2018/2019. tanév I. félév 
oktatott tantárgyaira vonatkoztatva) 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019..február 28. 

Motivációs felmérések (közbülső) Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. május 31. 

Motivációs felmérések az OLKDA, EGP, 
ÁB  BA szakok és  FSZ végzős (kimenő) 
hallgatói körében 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. május 31. 

Végzett hallgatói felmérés: DPR A, DPR 
B, DPR C és elemzés 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. augusztus 31. 

2018/2019 tanév II. félévében oktatott 
tantárgyak OMHV felméréséhez 
mintavételi terv készítése 

Minőségbiztosítási Bizottság 2019. augusztus 31.  

OMHV felmérés eredményeinek 
értékelése (2018/2019. tanév II. félév 
oktatott tantárgyaira vonatkoztatva) 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. szeptember 30. 

Motivációs felmérés (bejövő) első éves 
hallgatók körében 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. október 31. 

Motivációs felmérés az ESZ szak végzős 
(kimenő) hallgatói körében 

Minőségbiztosítási  Bizottság 2019. december 15.. 

 
 


