A Pécsi Tudományegyetem 2020/2021. tanévre vonatkozó minőségcéljai
A PTE minőségirányítási szabályzatának rendelkezései szerint az Egyetem minőségcéljait minden tanévre
vonatkozóan a rektor jelöli ki, melyek teljesülését ellenőrizni és dokumentálni kell. A Minőségfejlesztési
Bizottság szakmai javaslata alapján a 2020/2021. tanévre vonatkozóan az alábbi minőségcélok kerültek
kijelölésre:
1. minőségcél: Az egységes hallgatói elégedettségmérési rendszer (OMHV) bevezetése
A minőségcél kitűzésének háttere:
Az előző tanévben kitűzött célok között az 1. sz. célként került rögzítésre „A hallgatói elégedettség
mérésének (OMHV) fejlesztése és egységesítése”. A célkitűzés megvalósulásának indikátorát egy
Szenátus által elfogadott, a karok, képzési szintek és képzési nyelvek közti egységesítés alapelveit
rögzítő új OMHV szabályzat elfogadása képezte. A Minőségfejlesztési Bizottság jelentése alapján a
minőségcél teljesült, az új szabályzat a 2019. november 28-i szenátusi ülésen elfogadást nyert. A
jelentés szerint „ugyanakkor a folyamat még nem tekinthető befejezettnek, így a Minőségfejlesztési
Bizottság javasolja a minőségcél fenntartását további egy tanévre, a következő tanév vonatkozásában
a kari szintű adaptációra vonatkozó konkrét célok megfogalmazásával.”. A soron következő tanévre
az idézett bizottsági javaslatot elfogadva az elfogadott egyetemi szabályzatban foglaltak kari szintű
adaptációjának maradéktalan megvalósítását tűzöm ki minőségcélként.
A minőségcél megfogalmazása:
2020/2021. tanév végéig a karok végezzék el a hallgatói elégedettség mérésére használt rendszereiknek az elfogadott OMHV szabályzatban foglalt elvárásokhoz (bizottsági összetétel, kérdőívek szerkezete, a feldolgozás és közzététel rendje stb.) való illesztését.
ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás
ESG referenciák:
ESG 1.7. Információkezelés
Hallgatók: „Mérjük és növeljük hallgatóink eléPTE Minőségpolitika referenciák:
gedettségét.”
A minőségcél mérésének indikátora:
A 2019. november 28-án elfogadott OMHV szabályzathoz illeszkedő kari hallgatói elégedettségmérési rendszer megléte minden karon.
Bázisérték:
Cél:
nincs
A 2020/2021. tanév végéig minden kar rendelkezik az elfogadott új OMHV szabályzattal összhangban lévő kari elégedettségmérési rendszerrel.
2021. június 30.
Határidő:
karok
Felelős:

2. minőségcél: A külföldi tanulmányok elismerésére vonatkozó kari gyakorlatok kidolgozása
és közzététele
A minőségcél kitűzésének háttere:
A megelőző tanévi 2. számú minőségcél („A külföldi tanulmányok elismerésére vonatkozó kari gyakorlatok transzparenciájának növelése”) fő indokát az jelentette, hogy a külföldi tanulmányokkal kapcsolatos egyes kari gyakorlatokról nem áll rendelkezésre teljeskörű, nyilvánosan elérhető információ.
A hallgatói mobilitás motiválásához viszont elengedhetetlen, hogy a külföldön teljesített krediteknek
a hallgató saját tantervébe történő befogadási hatékonysága növekedjen, továbbá az elismertethetőség
feltételeiről a hallgatók előzetesen tájékozódhassanak. Szükséges ezért a gyakorlatokat transzparens
kari szabályozásokká formálni. A 2019/2020. évre kitűzött (fent említett) 2. sz. minőségcél első lépésként a karok ezen kötelezettségének rögzítésére irányult. A célok teljesüléséről készült beszámoló
értelmében a minőségcél teljesült, hiszen a PTE TVSZ-ben a 2020. június 17-i módosításkor egy új
bekezdésben (54. § (7)) rögzítésre került, hogy „A külföldi tanulmányok során megszerzett kreditek
elismerésének speciális feltételeit a Karok saját hatáskörben dolgozzák ki és teszik közzé honlapjukon.”. A jelentésben továbbá a Minőségfejlesztési Bizottság „javasolja a minőségcél fenntartását további egy tanévre azzal, hogy célként a kari szintű elismerési gyakorlatok dokumentálásának megtörténte képezze a minőségcélt.”. A bizottsági javaslatot elfogadva a következő tanévre a kari gyakorlatok dokumentálásának és közzétételének megtörténtét jelölöm ki minőségcélként.
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A minőségcél megfogalmazása:
2020/2021. tanév végéig a karok dolgozzák ki és honlapjukon tegyék közzé a külföldön megszerzett
kreditek elismerésére vonatkozó saját elismerési gyakorlatuk dokumentációját.
ESG 1.4. A hallgatók felvétele, előrehaladása, taESG referenciák:
nulmányaik elismerése és a képesítés odaítélése
Együttműködés: „Gondot fordítunk a nemzetközi
PTE Minőségpolitika referenciák:
partnerkapcsolatok fejlesztésére.”
A minőségcél mérésének indikátora:
A kari elismerési gyakorlat dokumentációjának elkészítése és honlapon való közzététele minden kar
esetében.
Bázisérték:
Cél:
nincs
A 2020/2021. tanév végéig minden kar honlapján
elérhető a külföldön megszerzett kreditek elismerésének gyakorlatát bemutató dokumentum.
2021. június 30.
Határidő:
karok
Felelős:
3. minőségcél: A munkatársak digitális kompetenciáinak fejlesztése
A minőségcél kitűzésének háttere:
A globális járványhelyzet kialakulása felszínre hozta a munkatársak digitális kompetenciák terén mutatkozó hiányosságait. Az Egyetem vezetése elhivatott e kompetenciák fejlesztésének támogatásában.
A minőségcél megfogalmazása:
A digitális munkavégzéshez (oktatás, adminisztráció stb.) szükséges kompetenciákat fejlesztő belső
képzések kidolgozása és az érintett munkatársi kör számára elérhetővé tétele.
ESG 1.5. Oktatók
ESG referenciák:
ESG 1.6. Tanulástámogatás és hallgatói szolgáltatások
Alapvető értékeink: „Hiszünk benne, hogy a moPTE Minőségpolitika referenciák:
dern technológia használata elősegíti céljaink elérését.”
A minőségcél mérésének indikátorai:
A tanév során megvalósult, a munkatársak digitális kompetenciáinak fejlesztésére irányuló belső képzések száma.
Bázisérték:
Cél:
nincs
10 db
2021. június 30.
Határidő:
Informatikai Igazgatóság, Oktatási Igazgatóság,
Felelős:
karok

A fenti minőségcélok teljesülésének ellenőrzéséről a Minőségfejlesztési Bizottság a 2021/2022. tanév első
szenátusi ülésén köteles beszámolni.

Pécs, 2020. október 1.

Dr. Miseta Attila sk.
rektor
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