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Feladat megnevezése Felelős 
Határidő 
(2013.) 

A szervezeti önértékelés feldolgozása, egyetemi szintű 
elemzése 1-6 mező MBI nov. 15. 

ESG követelményrendszer 3.1 Stratégia és eljárások a 
minőség biztosítására -intézményi szintű stratégiai 
monitoring rendszer kidolgozása, amely kapcsolódik a 
TÁMOP- "KEZEK" projekt III. alprogramjához, 
kockázatkezelés és Balanced Scorecard rendszer logikai 
összekapcsolása a 2012-ben készült Intézményfejlesztési 
terv bázisára építve, a szervezeti önértékelés "vezetés" és 
"stratégiai" mezőinek hivatkozásszerű átvétele MBI nov. 15. 

ESG követelményrendszer 3.2 Képzési programok indítása, 
követése és rendszeres belső értékelése - Mivel a Képzési 
szabályzatunk a belső értékelést nem tartalmazza, ezért az 
MBI kidolgozott egy eljárást erre a témakörre, amit a MBB 
2013. június 13-án jóváhagyott. A feladat megoldását az 
eljárás szerint kell végrehajtani. 
Adatszolgáltatások és szűrések az MBI részéről, ahol rendező 
elv lesz, hogy csak 7 fő válaszadót meghaladó tesztek 
kerülnek továbbításra. 
Kurzusértékelések igény szerinti megküldése a karoknak, 
szakértékelések, 2010, 2011, 2012 és 2013 tavaszi felmérési 
adatok megküldése a karoknak MBI okt. 15. 

DPR vizsgálatok, 1 éves vizsgálatok, 2010, 2011, 2012, 2013 
tavasza, 7 főt meghaladó kitöltés esetén, illetve 
munkaerőpiaci visszajelzés MBI okt. 22. 

Az eljárásban leírtak szerint a Karoknak a szakok 
fenntartására, megszüntetésére, továbbfejlesztésére kell 
összesített értékelést adni, amelyet kari tanácsi határozattal 
kell megerősíteni. A Kari Tanácsi határozatok megküldése az 
MBI és az oktatási rektorhelyettes számára Karok nov.30. 

A karok összesített értékelésének egyetemi szintű 
összesítése MBI dec. 10. 

ESG követelményrendszer 3.3 Hallgatói teljesítmények 
értékelési rendszere - Az előzőhöz hasonlóan erre 
vonatkozóan is az MBI eljárást dolgozott ki, amelyet az MBB 
2013. június 13-án jóváhagyott. Az eljárás alapján az MBI 
bekérte a Karok által használt tantárgy tematikákat 
2012/2013-as tanévre. A Karok a tematikákat az évkezdésre 
megküldték. A tantárgyi tematikák auditja, egy előzetes, 
formai követelmények szerinti feldolgozást igényel. Célszerű 
ebben a karok érintett hallgatóit bevonni. (Az MBI segítséget 
nyújt a hallgatói értékelés módszertanához) Karok okt. 28. 

Karok oktatási dékánhelyettesei felülvizsgálják az audit 
előkészítő anyagát  

Karok oktatási 
dékánhelyettesei nov. 8. 



Auditok végrehajtása  MBB nov. 18. 

Az oktatók minősítettségének listája Neptun leszűrés Számítóközpont okt. 30. 

Méltányossági eljárások összesítő adatai 
Karok és oktatási 
rektorhelyettes okt. 30. 

Kompetenciák összefoglalása a "KULCS" projektből MBI okt. 30. 

Felzárkóztatás és tehetséggondozás összefoglalása a 
"KULCS" projektből MBI nov. 15. 

Kari Tanácsok összegző értékelése, javító intézkedések 
megfogalmazása (I. határidő: 2014. jan.30, II. határidő 2014. 
aug. 30.) Karok, Kari Tanácsok nov. 30. 

Értékelések megküldése az MBI és az oktatási 
rektorhelyettes felé Karok dec. 10. 

A karok összegző értékelésének egyetemi szintű összesítése MBI dec. 20. 

ESG követelményrendszer 3.4 Oktatók minőségének 
biztosítása - Az Oktatói munka hallgatói véleményezési 
rendje (3.5. sz. szab.), és az Oktatók és a kutatók munkájának 
értékelése (SZMSZ II.- Foglalkoztatási Követelményrendszer) 
szabályzatok, illetve szabályzati fejezet rendelkeznek ezen 
követelmény kielégítéséről. Teljesítményértékelési elvégzett 
feladatok és a továbbiak kidolgozása HPI okt. 30. 

Teljesítményértékelés aktuális feladatainak lefolytatása HPI dec. 4. 

Teljesítményértékelés összesítő jelentésének elkészítése és 
megküldése az MBI felé HPI dec. 4. 

Nem megfelelőség miatt elbocsátott személyek karonkénti 
táblázatos összefoglalása HPI dec. 4. 

Oktatói-kutatói korfa karonkénti összeállítása HPI dec. 4. 

Az oktatók kredit/tantárgy szám linkjének előállítása a 
honlap számára Számítóközpont okt. 30. 

Képzők képzése "KEZEK" projekt alapján történő megadása, 
valamint a munkatársi elégedettség és munkatársi irányítás 
mezőinek egyetemi szintű összefoglalása, a 
kurzusértékelések módszertanának bemutatása MBI nov. 15. 

ESG követelményrendszer 3.5 A tanulástámogató eszközök 
és hallgatói szolgáltatások - A hallgatói szolgáltatások 
összegző összeállítása, Könyvtár, Eszközök és folyamatok 
mezők 

Diák Iroda, Egyetemi 
Ügyfélszolgálati 

Központ nov. 15. 

ESG követelményrendszer 3.6 Belső információs rendszer - 
Elégedettség, motivációs és DPR vizsgálatok egyetemi szintű 
összefoglalása, rendszerleírás MBI nov. 30. 

ESG követelményrendszer 3.7 Nyilvánosság és a 
közvélemény tájékoztatása - Összegző anyag elkészítése  PR iroda, Diák Iroda nov. 15. 

Akkreditációs menüpont struktúrájának elkészítése Számítóközpont nov. 15. 

Akkreditációs menüpont feltöltésének végső határideje  
Minden érintett, 
Számítóközpont 

2014. jan. 
15. 

 


