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A Pécsi Tudományegyetem 2021/22. tanévre vonatkozó minőségcéljai 
 
A PTE 2018. februári szenátusi ülésen elfogadott 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 2021/22. tanévre vonat-

kozóan az alábbi minőségcélokat határozom meg: 
 

1. minőségcél: A modellváltáshoz illeszkedő egyetemi szintű teljesítményértékelési rendszer 

kialakítása és bevezetése 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A 2021-ben lezajlott modellváltási folyamat eredményeképpen a következő öt évben az Egyetem te-
vékenységének finanszírozásában egyre nagyobb súllyal fog megjelenni a teljesítményalapú kompo-
nens. Hasonlóképpen az egyén szintjén is sokkal közvetlenebb kapcsolat lesz megfigyelhető a mért 
és dokumentált teljesítmény és a bérezés között. Mindez elengedhetetlenné teszi, hogy a karokon 
egységes elveken nyugvó, a teljesítményeket összehasonlítható formában, hatékonyan mérni képes, 
ugyanakkor a kari specialitásokra is figyelemmel lévő új Teljesítményértékelési Rendszer (TÉR) ke-
rüljön kialakításra.  
A minőségcél megfogalmazása: 

A 2021/2022. tanév végéig egyetemi szinten kerüljön kidolgozásra és minden karon bevezetésre a 
modellváltáshoz igazodó, egységes elveken nyugvó, de a kari specialitásokat is hatékonyan integráló 
új TÉR.  
ESG referenciák: ESG 1.5. Oktatók 
PTE Minőségpolitika referenciák: Munkatársak: „Törekszünk a professzionális em-

beri erőforrás menedzselésre.”  
A minőségcél mérésének indikátora: 

Bevezetett új TÉR megléte. 
Bázisérték: 

nincs 
Cél: 

A 2021/2022. tanév végéig egyetemi szinten ki-
dolgozásra és minden karon bevezetésre kerül a 
modellváltáshoz illeszkedő új Teljesítményérté-
kelési Rendszer (TÉR). 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: rektori vezetés, karok 

 
 

2. minőségcél: A bejövő hallgatói minőség növelése a kiemelt területeken 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A modellváltás és az abból eredő új finanszírozási keretek a korábbiaknál nagyobb hangsúllyal jele-
nítik meg a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére vonatkozó elvárásokat. Mindez elsősorban a ki-
emelt képzési területekre (orvosképzés, gazdaságtudomány, informatika, műszaki tudományok, pe-
dagógusképzés) irányul. A későbbi lemorzsolódás csökkentésének egyik eszköze az Egyetem részé-
ről a bejövő hallgatók minőségének növelése lehet. A csökkenő lemorzsolódás a hallgatói tanulási 
élményre, a hallgatói elégedettségre is kedvező hatást fejthet ki. 
A minőségcél megfogalmazása: 

A 2022. évi általános felvételi eljárásban (2022Á) a nappali alapképzésekre és osztatlan képzésekre 
felvett hallgatók átlagpontszáma legalább három kiemelt képzési területen emelkedjen az egy évvel 
korábbi felvételi eljáráshoz képest. 
ESG referenciák: ESG 1.4. A hallgatók felvétele, előrehaladása, ta-

nulmányaik elismerése és a képesítés odaítélése  
PTE Minőségpolitika referenciák: Alapvető értékeink: „Folyamatosan törekszünk a 

hallgatói elégedettség növelésére.”  
A minőségcél mérésének indikátora: 

A 2022Á eljárásban a kiemelt képzési területekhez tartozó nappali alap- illetve osztatlan szakok átla-
gos felvételi pontszáma.  
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Bázisérték: 

2021Á eljárásban mért átlagos felvételi pontszám 
a kiemelt képzési területek nappali alap- és osz-
tatlan szakjain 

Cél: 

A 2022Á eljárásban a nappali alap- és osztatlan 
szakokon mért felvételi átlagpontszám legalább 
három kiemelt képzési területen meghaladja a 
2021Á eljárásban mért értéket. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: oktatási rektorhelyettes, karok 

 
 

3. minőségcél: Képzési programok transzparenciájának biztosítása 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

Az oktatási folyamatok minőségének igen fontos jelzője a transzparencia. Fontosnak tartjuk, hogy az 
Egyetem által meghirdetett képzésekről a belső és külső felek számára részletes, átlátható, nyilváno-
san elérhető információk álljanak rendelkezésre. Az ezen elvárásnak való megfelelés a közelgő intéz-
ményakkreditáció szempontjából is nagy jelentőséggel bír. 
A minőségcél megfogalmazása: 

A karok biztosítsák a 2022. évi általános (2022Á) felvételi eljárásban meghirdetésre kerülő alap-, 
mester- és osztatlan szakok tanterveinek nyilvános elérhetőségét a képzés nyelvén. 
ESG referenciák: ESG 1.8. Nyilvános információk  
PTE Minőségpolitika referenciák: Marketing: „Hatékony kommunikációs tevékeny-

séget folytatunk.”  
A minőségcél mérésének indikátora: 

A 2022Á eljárásban meghirdetett alap-, mester- és osztatlan szakok tanterveinek elérhetősége a kari 
honlapokon a képzés nyelvén.  
Bázisérték: 

nincs 
Cél: 

A 2022Á eljárásban meghirdetett alap-, mester- 
és osztatlan szakok tantervei nyilvánosan elérhe-
tők a képzés nyelvén a meghirdető karok honlap-
jain. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 
Felelős: karok 

 
 
 

Pécs, 2021. november 5. 
 
(A minőségcélokat a PTE Szenátusa 2021. december 9-i ülésén hagyta jóvá.) 

 
 
 
 
 Dr. Miseta Attila s.k. 
  rektor 


