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MINŐSÉG-INNOVÁCIÓ 2018 
A kitöltött pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 3 oldalt és maximum 5 oldal melléklet csatolható. A kitöltött pályázatot szíveskedjék 
elküldeni a következő címre: 
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület (EOQ MNB) 
1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/B  E-mail: info@eoq.hu 

Beadási határidő: 2018. szeptember 20. 

A szervezet hivatalos neve 
Miskolci Egyetem 

Postacím 
3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 1. 

Irányítószám 
3515 

Város 
Miskolc-Egyetemváros 

Utca 
      

Adószám 
15308809-2-05 

Számlázási cím (ha a fentiektől eltérő) 
      

Kapcsolattartó személy neve és beosztása 
Dr. Jakab Nóra, oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes 

Telefon 
+3630 254 2269 

E-mail 
rekoktatas@uni-miskolc.hu 

Pályázati kategória és díj 
(A vonatkozó kategória aláhúzandó. Adott pályázat csak 1 kategóriában nyújtható be.) 

Nagyvállalatok: 300 000,- Ft + ÁFA 
50 millió eurónál nagyobb forgalommal és 250-nél több munkatárssal rendelkező nagyvállalatok minőség-innovációi 

Kis- és Középvállalkozások: 150 000,- Ft + ÁFA 

50 millió eurónál kisebb forgalommal és 250-nél kevesebb munkatárssal rendelkező középvállalkozások minőség-innovációi 

Mikro- és startupvállalkozások: 75 000,- Ft + ÁFA 
2 millió eurónál alacsonyabb forgalommal és 10-nél kevesebb munkatárssal rendelkező vállalatok minőség-innovációi 

Közszféra és non-profit szervezetek minőség-innovációi: 100 000,- Ft + ÁFA 

Oktatási szférában működő szervezetek minőség-innovációi: 80 000,- Ft + ÁFA 

Egészségügyi és szociális szférában működő szervezetek minőség-innovációi: 80 000,- Ft + ÁFA 

Felelős és a környezet fenntarthatóságára irányuló innovációk – A pályázó kategóriájának megfelelő pályázati díj 

Potenciális minőség-innovációk – A pályázó kategóriájának megfelelő pályázati díj 
Potenciális minőség-innováció minden olyan innováció, ami a benyújtás időpontjában csak “papíron” létezik és még nem jelent meg a 
piacon. Ennek megfelelően egyes kritériumokra csak becsült értékek, illetve elvárások fogalmazhatók meg. 

A minőség-innováció megnevezése (max. 100 leütés) 
Teljes hallgatói életciklust lefedő tanulástámogatási rendszer a régió szolgálatában 

A minőség-innováció rövid leírása (max. 200 leütés) 
A Miskolci Egyetem egy a teljes hallgatói életciklust lefedő tanulástámogatási rendszerrel kapcsolódik a társadalmi innovációhoz és a 
társadalmi felelősségvállaláshoz. 

A minőség-innováció leírása  
(Az innováció lényege, kiindulási pont, a végrehajtott lépések, felhasznált humán és pénzügyi erőforrások, továbbá annak leírása, milyen 
eredményes a minőség-innováció pénzügyi vagy környezeti szempontból.) 
A Miskolci Egyetemen a hallgatói szolgáltatások részeként a minőség-innováció a teljes hallgatói életciklust lefedő tanulástámogatási 
rendszer működtetésében valósul meg. A rendszer elemei a KKK-ban foglalt, és a komplementer kompetenciák fejlesztésére fókuszálnak, 
úgymint: hallgatói motiváció (bejövő, közbülső, kimenő) vizsgálata, hallgatói elégedettség mérés, gyakorlati képzőhelyekkel, duális 
partnerekkel való szoros együttműködés, kompetenciamérés, lemorzsolódás mérése, tehetséggondozás, tanulási háttértámogatás 
biztosítása. Ez a szolgáltatás az oktatási intézményt körülvevő gazdasági és társadalmi környezethez az alábbiakon keresztül kapcsolódik. 
A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarországi régió szellemi tudásközpontjaként csak akkor tudja a régiót szolgálni, ha a régió 
versenyképességének növeléséhez úgy járul hozzá, hogy magasabb hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt a hallgatók számára. Ez a 
magasabb hozzáadott értékű szolgáltatás közvetetten hozzájárul a régió társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásához, hiszen 
magabiztos, elégedett és versenyképes diplomával rendelkező hallgatókat bocsát ki az intézmény. Azáltal, hogy az oktatási intézmény a 
hallgatót állítja a szolgáltatás középpontjába, újszerű választ ad az oktatási intézményt körülvevő gazdasági és társadalmi problémákra, s a 
hallgató támogatásával hozzájárul az egyén és a közösség jólétéhez. A Miskolci Egyetem, mint Zöld Campus ezt a tevékenységet a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében végzi, és stratégiájában úgynevezett belső és külső társadalmi-értéket állít elő. Ez a hatásosság 
önértékelése részben kerül kifejtésre. 
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ÚJSZERŰSÉG 

A minőség-innováció újszerűségének önértékelése.  
(Mennyire új módon, illetve hogyan elégíti ki vagy teljesíti túl az innováció a vevők, a társadalom és a környezet igényeit?) 
A Miskolci Egyetemen megvalósuló minőség-innováció abban nyilvánul meg, hogy az intézmény a hallgatói életutat az oktatási 
intézménybe való belépéstől kezdve folyamatosan nyomon követi. Mivel csak azt lehet vezetni, amit mérünk („What is measured is 
managed.”), az egyetem folyamatosan gyűjt, elemez és használ releváns információkat a képzési programok irányítására, és abban a 
hallgatók támogatására. A hallgatók lemorzsolódása, ajánlott tanterv szerinti haladásának mérése folyamatos. A hallgatók kutatási 
tevékenységbe való bevonása támogatja a hallgatók egyéni fejlődését, széles alapú, modern tudásbázissal vértezi fel őket. 
A gazdasági, társadalmi élet szereplőivel való párbeszéd olyan képzési programok kialakítását teszi lehetővé, amelyben a külső partnerek 
meghatározzák az intézmény által fejlesztendő speciális munkaerő-piaci kompetenciákat, közös intézményi és vállalati tanterveket 
dolgoznak ki, közös tananyagfejlesztés valósul meg. Mindeközben a hátrányos helyzetű térségben székhellyel rendelkező vállalat, vagy 
lakhellyel rendelkező hallgató is támogatásban részesül.  
A közbülső motivációs vizsgálatok a tanulmányok közbeni súlypontáthelyezéseket szolgálják a képességekhez, készségekhez igazítottan. 
Az intézmény egy komplex rendszerben szolgálja a hallgatók szakmai fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását és munkaerő-piaci 
kivezetését kompetenciamérések segítségével. A tudásmenedzselés újszerű megoldásaként az egyéni képességek komplex fejlesztése 
horizontális, karközi lehetőségekkel valósulhat meg (párhuzamos képzés, formula racing csapat, ahol műszakis hallgatók fejlesztenek 
„autókat”, melynek üzleti tervét közgazdász hallgatók készítik). Ezen rendszer segítségével a tudásmenedzselés új csatornái kerültek 
kialakításra és működtetésre az intézményen belül, ami a szervezet versenyképességét egyértelműen növeli. 
 

A hasznosság önértékelése.  
(Hogyan hasznosul a minőség-innovációt a gyakorlatban? Mennyire hasznosul az innováció a vevők, illetve a fogyasztók által?) 
Ez a teljes hallgatói életutat lefedő tanulástámogatási rendszer ösztönzi az oktatást, a kutatást, az innovációt, a hallgató zökkenőmentes 
előrehaladását biztosítja. A korábbi tanítás alapú oktatási módszerről a probléma- és a tanulási eredmény alapú oktatási módszerre való 
áttérést az intézmény ezzel a hallgatót a középpontba állító szemlélettel segíti. Az elvárt tanulási eredmények rögzítése, a képzés során 
elsajátítandó kompetenciák mérése, a hallgató tanulmányainak nyomon követése, szükség esetén segítése, kutatásba való bevonása, akár 
tudományos diákkör, akár szakkollégium formájában, a hallgató véleményének figyelembe vétele a képzési programra és a tanulási 
háttértámogatásra vonatkozóan mind erősítik a hallgató elkötelezettségét leendő szakmája iránt. Mindez a régióban hozzájárul a közjó 
szolgálatához. 
A Miskolci Egyetem kiterjedt vállalati kapcsolatokkal rendelkezik, és elkötelezett a duális képzés fejlesztése mellett. A térségben jelenlévő 
stratégiai húzó-ágazatokat, illetőleg kis- és közepes vállalkozások ágazati erősségeire és tudásigényeire alapozva, közös tantervekkel, 
tananyagfejlesztéssel, közös kutatásokkal a különböző szintű intelligens szakosodási stratégiákkal összhangban (nemzeti, regionális, 
megyei, városi) támogatjuk a térség gazdaságának a fejlődését.  
A felsőoktatási intézményekben általános problémát jelentő lemorzsolódás mérték és struktúra javítására a különböző képzési szintek 
közötti átjárhatóságot újraszabályoztuk, ami egy eredményesebb hallgatói orientációs rendszert eredményezett (alapképzés és FOSZ 
közötti átjárhatóság), valamint keresi az egyetem azokat a megoldásokat, ahol a hallgató a felsőoktatási képzés mellett szakma 
elsajátításával teszi komplexxé a tudását.  
Elsősorban a részidejű képzésben résztvevő hallgatók számára, de mindenki számára elérhető, valamennyi karon megvalósuló 
tanulástámogatási tudástárat hoztunk létre, ami segíti a tananyag elsajátítását. 

Tanulás.  
(Új elképzelésen vagy új felfedezésen alapul a minőség-innováció? Szisztematikus fejlődés eredménye, vagy már meglevő ismeretet, 
illetve gyakorlatot fejleszt tovább?) 
Az intézményben kialakított tanulástámogatási rendszer egyrészt szisztematikus fejlődés eredményeként, jó gyakorlatokat felhasználva, 
másrészt új elképzeléseken épülve jött létre, mindig szem előtt tartva az intézmény értékközvetítő szerepét, értelmiségi létre való nevelési 
funkcióját, valamint a hallgatók komplex szakmai ismereteinek az elsajátíttatását. A hallgatói motivációs vizsgálatokon belül a közbülső 
motivációs felmérés és értékelés az, amely alkalmas a hallgató teljesítménye és érdeklődése alapján a számára leginkább megfelelő 
specializáció, szakirány kiválasztására, valamint a tehetséggondozásba történő bekapcsolódásra. Ez a közbülső mérés biztosítja a hallgató 
életútjába történő célirányos, korrekciós beavatkozásokra való figyelemfelhívást (készségfejlesztés). A hallgatói elégedettség mérés 
újszerű eleme, hogy célirányosan történik a kritikus tárgyak szűrése és ennek eredményéből a megfelelő elmozdulások meghatározása 
(felzárkóztató kurzus, tantárgyi program megváltoztatása, tanulástámogató anyag készítése). A gyakorlati képzőhelyekkel és a duális 
partnerekkel közösen kialakítottunk egy olyan informatikai felületet, amelyen a kereslet-kínálat igényei összekapcsolhatók, s ami a folyamat 
hatékonyabb menedzselését teszi lehetővé. 
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MINŐSÉG 
A vevőorientáltság önértékelése.  
(Milyen formában és mértékben javult a minőség? Mennyire elégíti ki a minőség-innováció az érdekelt felek és a vevők/fogyasztók jelenlegi 
és/vagy jövőbeli követelményeit, igényeit? Mivel elégíti ki vagy szárnyalja túl az innováció a vevői/fogyasztói elvárásokat?) 
Az Oktatási Hivatal vezetésével 2019 szeptemberétől kerül bevezetésre a kompetencia mérés minden intézményben. Addig is a Miskolci 
Egyetemen egyes kurzusok keretében és szakokon a tanulási eredmény célú oktatás támogatására hallgatói kompetenciaméréseket és 
fejlesztéseket végeznek. A kompetencia méréseket egyrészt a Vienna Test Systemmel és a Evasys rendszerben végzik, továbbá a 
kompetencia fejlesztéseket Development Center formájában egy erre a célra kialakított Kompetencia Laborban, illetve a Minőségbiztosítási 
Csoportban. A hallgatók rendelkezésére állnak felzárkóztató szemináriumok, tanulássegítő kurzusok és az oktatói mentorálás. Az 
élsportolói mentorprogrammal, a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásával, a kedvezményes tanulmányi rend lehetőségével rugalmas 
tanulási útvonalak kerültek kialakításra. Az oktatási egységek a jelentős lemorzsolódás enyhítése érdekében a kritikus tantárgyra 
felkészítő, annak gyakorlati felhasználásának megértését segítő céllal szabadon választható tantárgyakat indítanak, oktatóváltásra és 
oktatási módszertan változtatásra, egy tantárgyon belül több tanegység kialakítására kerülhet sor. A tehetséggondozás terén fontos a 
Tudományos Diákköri tevékenység, az öntevékeny csoportok támogatása, az intézeti kutatásokba való bekapcsolódás (kiemelt 
projektterületek például: Formula-autó építés:  Belsőégésű vagy villamos motorral szerelt verseny-gokart és forma-autók kifejlesztése. 
Pneumobil: Környezetvédelmi szempontokra hangsúlyt helyező technikai megoldások alkalmazása járműhajtások tervezésében.  
Szuperszámítógép menedzselése: Számítógép-szerverek adott feladatokra optimalizált konfigurálása.), demonstrátori pályázat kiírása, 
szakkolégiumok működése. A tanulástámogatásban fontosnak tartjuk a nemzetközi szervezet hallgatói csopprotjainak támogatását, a 
nemzetközi projektmunkát, nemzetközi szakmai versenyekre való felkészítést. A hátrányos helyzetű hallgatóink a Görögkatolikus Cigány 
Szakkollégium segítségével részt vehetnek szakkollégiumi programban, melynek szerves része a hátrányos helyzetű hallgatók 
mentorálása és korrepetálása, melyben a Miskolci Egyetem oktatói rendszeresen képviseltetik magukat. A hallgatók vállalkozásindítási 
elképzeléseinek ösztönzését, vállalkozásindítási lépéseik segítését tűzte ki céljául a Vállalkozói Agora projekt. Fontosnak tartjuk a 
Háztartás gazdálkodás oktatása, mentorálása projektet, amely során hátrányos helyzetű egyetemi hallgatók tréningeken vesznek részt 
háztartás gazdálkodás, általános pénzgazdálkodás, etikett, érzékenyítés témakörében. A részt vevő hallgatók a program részeként 
továbbadják az ismereteiket a saját közösségükben. 
A bejövő motivációs vizsgálatok eredményei a beiskolázási tevékenység során aktívan felhasználásra kerülnek, a képzési programok 
alakítására többek között a bejövő, közbülső és kimenő motivációs vizsgálatok eredményei, a hallgatói vélemények és a külső partnerek 
figyelembe vétele alapján történik.  
 
 

A hatásosság önértékelése.  
(Mennyiben javítja a minőség-innováció a műszaki színvonalat és a piacképességet, különös tekintettel a kereskedelmi forgalomra, 
valamint a társadalmi felelősségvállalásra és környezetre?) 
A teljes hallgatói életciklust lefedő tanulástámogatási rendszer az Észak-Magyarországi Régió szolgálatában nemcsak Miskolcon, hanem 
Ózdon és Sátoraljaújhelyen, a duális partnerek révén pedig az egész társadalomra hatással van. A hallgató egyéni jólétének támogatása, 
az ezen keresztül megvalósuló egyetemen belüli és külső együttműködések segítenek a régió társadalmi problémáinak megoldásában, 
hozzájárulnak a minőségi foglalkoztatási szint növeléséhez. Az oktatási intézmény és partnerei a tanulástámogatási modellel növelték a 
társadalmi felelősségvállalást. Az Észak-Magyarországi Régió szellemi tudásközpontjának lenni kreatív megoldást vár el az egyetemtől, 
amelyben a legfontosabb a hallgató előrehaladásának biztosítása. A megoldást egy szolgáltatási mechanizmus működtetése, s a vevői és 
felhasználói visszajelzések alapján ezen mechanizmus folyamatainak javítása jelenti. 
Ez a tanulástámogatási rendszer egyben lehetőséget biztosít az intézmény számára, hogy partnereivel hálózatos formában működve 
szinergia hatásokat keressen a helyi gazdaságfejlesztési területek és a társadalmi innováció támogatására. Ez az elvándorlás 
megakadályozására is szolgálhat. 
A belső érték a vezetőség elköteleződése a hallgatót támogató rendszer működtetése mellett, amelyhez szervesen kapcsolódik az oktatók 
és tanulmányi adminisztrációt végzők támogatása is. Mindezzel a Miskolci Egyetemen egy olyan légkör alakul ki, amelyben az oktatásban 
résztvevők felelősséget vállalnak környezetükért, tevékenységükért, hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
megszüntetéséhez, továbbá tevékenyen részt vesznek a döntéshozatali folyamatokban. A külső érték a közjó szolgálata, amely a 
társadalmi, gazdasági, üzleti élet szereplőivel való párbeszédben, annak eredményei döntéshozatali folyamatokba, képzési programokba 
beépítésében, az együttműködésben realizálódik. Ez a szerves kölcsönhatás a Miskolci Egyetem belső és külső folyamatai között innovatív 
módon járul hozzá a régió felemelkedéséhez. 

Szíveskedjék elküldeni a pályázatot és mellékleteit legkésőbb 2018. szeptember 20-ig e-mailben a következő címre: info@eoq.hu 
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