
A Minőségfejlesztési Bizottság jelentése 
a Pécsi Tudományegyetem 2018/2019. tanévre kitűzött minőségcéljainak teljesüléséről 

 
 

A PTE Szenátusának 2018. október 25-i ülésén három, a rektor által kitűzött minőségcél került 
elfogadásra a 2018/2019. tanévre vonatkozóan. A Minőségfejlesztési Bizottság elvégezte a 
kitűzött minőségcélok teljesülésének ellenőrzését, melynek eredményét az alábbiakban 
foglaljuk össze:   

 
 

Ssz. 
Minőségcél 

megnevezése 
Leírás/mérés módja Bázisérték Cél 

1. 

Külföldi 
hallgatói 
létszám 
növelése 

A nyilvántartott külföldi hallgatók 
létszáma 
Minőségpolitika hivatkozás: 
Hallgatók 
(„növeljük külföldi hallgatóink 
számát”) 

A 2018. tavaszi 
félévben 
nyilvántartott 
külföldi 
hallgatói 
létszám 

A 2019. tavaszi 
féléves külföldi 
hallgatói létszám 
meghaladja a 
2018. tavaszi 
féléves létszámot. 

 
A Bizottság megállapításai a minőségcél teljesülésével kapcsolatban: 
Az Egyetem a 2018/2019. tanévben is fenntartotta, illetve tovább fokozta a 
nemzetköziesedésre irányuló erőfeszítéseit. Ezen erőfeszítések sikerének mérése a 
minőségcél megfogalmazása alapján tavaszi féléves külföldi hallgatói létszám alapján 
történik. Az OSAP statisztikák tanúsága szerint 

 2018. márciusában a PTE nyilvántartott külföldi hallgatóinak létszáma 3503 fő, míg 
 2019. márciusában ugyanez a létszám 3738 fő volt. 

 
Megállapítható, hogy a külföldi hallgatói létszám 2018-ról 2019-re 235 fővel (6,7%-kal) 
emelkedett, eszerint pedig az 1. számú minőségcél teljesült. 
 

 

Ssz. 
Minőségcél 

megnevezése 
Leírás/mérés módja Bázisérték Cél 

2. 

A 
fenntarthatósági 
szemlélet 
beépítése a 
szakindítási 
döntésekbe 

Kis létszámú szakok 
fenntarthatóságának vizsgálata, 5 
fő alatt indítani tervezett szakok 
felülvizsgálata a vonatkozó rektori 
utasításnak megfelelően. 
Minőségpolitika hivatkozás: 
Fenntarthatóság 
(„Pénzügyileg fenntarthatóan 
működünk, stabil finanszírozásra 
törekszünk.”) 

nincs 

A 2019-es felvételi 
eljárásokban 5 fő 
alatt nem – illetve 
csak rektori 
engedéllyel – 
indulhat képzés a 
vonatkozó rektori 
utasításnak 
megfelelően. 

 
A Bizottság megállapításai a minőségcél teljesülésével kapcsolatban: 
 
A 2. számú minőségcél a rektori vezetés határozott szándékát testesítette meg, melynek 
értelmében fokozni kell a hosszú távú fenntarthatóság (gazdaságosság) szempontjának 
figyelembe vételét a szakindítási döntések esetében. A minőségcél kitűzésekor a 2018. 
július 23-án kiadott 1/2018. sz. rektori utasítás volt érvényben, a célhoz rendelt mérési mód 



is ehhez igazodott: megfogalmazása szerint a vonatkozó rektori utasításban foglalt 5 fős 
létszámkorlát alatt nem szabad szakot indítani, melytől csak külön rektori engedéllyel lehet 
eltérni. 
 
A fenntarthatóság kérdésével külön ad-hoc bizottság is foglalkozott, továbbá az oktatási 
rektorhelyettes kezdeményezésére párbeszéd kezdődött a rektori vezetés és a karok 
(dékánok) között. Ezen egyeztetés-sorozat jelentős eredménnyel zárult, ami egy, a 
korábbinál jóval pontosabb és szakmailag jobban alátámasztott új számítási módszertanban 
öltött testet. Az új módszertan a karok nagyarányú támogatása mellett elfogadásra került, 
melyet a rektor a korábbi rektori utasítást hatályon kívül helyező új rektori utasításában 
(1/2019. sz., 2019. július 18.) írt elő a karok számára, így a 2019. évi általános felvételi 
eljárásnál meghozott szakindítási döntések alapját már ez képezte. Az új módszertan által 
kínált legfontosabb előrelépést az jelentette, hogy az a korábbi normatív (minimum 5 főt 
megkövetelő) szabályozás helyett egy kar- és szakspecifikus jellemzőket egyaránt 
figyelembe vevő, az adott szakra egyedileg jellemző minimális első évfolyamos 
beiskolázási létszámot határozott meg, mindemellett lehetőséget biztosított a karok 
számára, hogy a központilag beállított paraméterek megadott határok közti módosításával a 
gazdaságossági számítást pontosíthassák, a kar jellemzőihez jobban igazíthassák. 
Amennyiben az erre vonatkozó kéréseiket a rektori vezetés jóváhagyta, akkor a szakindítási 
döntést az így módosított számítás alapján hozhatták meg. Végül, a számítás alapján 
biztosan gazdaságtalannak minősülő szakok esetében a Kar közvetlen kérést intézhetett a 
rektorhoz a szakkal kapcsolatos egyéb (nem gazdaságossági) szempontok megadásával, 
mely alapján a rektor egyedileg döntött a szak indíthatóságáról. 
 
A PTE rektorhelyettese által rendelkezésre bocsátott statisztikából megállapítható, hogy a 
karok több, mint 50%-ban elfogadták a központilag számított minimális létszámokat, és 
meghirdetett szakjaik indítására vagy nem indítására vonatkozó döntésüket az alapján 
hozták meg. A kartól érkezett paraméter-módosításokat a rektori vezetés túlnyomórészt 
jóváhagyta. A teljes bizonyossággal gazdaságtalannak minősített szakokra vonatkozó külön 
méltányossági kéréseket azonban a rektor kevesebb, mint felerészben támogatta.  
  
A fenti folyamatokat úgy ítéljük meg, hogy a Pécsi Tudományegyetem vezetése elhivatott 
abban, hogy az Egyetem karai a kivételesen indokolt eseteket leszámítva csak hosszú távon 
pénzügyileg fenntartható szakokat indítsanak.  
 
A mögöttes módszertannak a tanév során tett jelentős továbbfejlesztése, valamint az 
1/2019. sz. új rektori utasítás kiadása nyilvánvaló jelei annak, hogy a PTE 2019. évi 
szakindítási döntéseibe a fenntarthatósági szemlélet szervesen, felsővezetői támogatással 
beépült, azaz a 2. számú minőségcél teljesült. 
 

 

 

 

 

 



Ssz. 
Minőségcél 

megnevezése 
Leírás/mérés módja Bázisérték Cél 

3. 

PTE tantárgy-
konszolidáció 
elősegítését 
célzó karközi 
együtt-
működések 
elindítása 

Az OIG felé bejelentett, PTE 
tantárgykonszolidációt elősegítő 
karközi együttműködési 
megállapodások száma 
Minőségpolitika hivatkozás: 
Fenntarthatóság 
(„Erőforrásainkat céljaink 
megvalósítására fordítjuk, 
tevékenységeinket üzletileg 
megfontoltan menedzseljük.”) 

nincs 

2019. május 31-ig legalább egy 
új karközi együttműködési 
megállapodás megkötése és 
bejelentése az OIG felé. 

 
A Bizottság megállapításai a minőségcél teljesülésével kapcsolatban: 
 
A minőségcél kijelölését megelőzően zajlott le a PTE-n "A szak- és tantárgykonszolidációs 
folyamatok rendszerellenőrzése" tárgyú belső ellenőrzés, melyet követően az Egyetem három 
akkori bizottságának (GFP, OKB, MFB) elnökei, valamint az oktatási igazgató intézkedési tervet 
készítettek. Ennek értelmében e bizottságok által delegált tagokból létrejött a 
tantárgykonszolidációs ad-hoc bizottság, melynek feladata a karközi kompetencia-határok újbóli 
áttekintése és egy olyan eljárásrend kidolgozása, amely a karokra egyeztetési kötelezettséget ír 
elő és olyan megállapodásokat ösztönöz, melyek hozzájárulhatnak a karokon meglévő 
párhuzamosságok csökkentéséhez és így az egyetemi szintű hatékonyság növeléséhez. Az ad-hoc 
bizottság az egyetemi Big Data kutatócsoporttal elkészíttetett egy kulcsszavas lekérdezést, ami a 
Képzési és Kimeneti Követelmények, valamint a karokon elérhető tantervek alapján azonosította 
be azokat a tárgyakat/kompetenciákat, melyek adott karhoz tartoznak, de más karon kerülnek 
oktatásra. Az ezt követően előírt karközi egyeztetések célja (amellett, hogy a már működő 
átoktatási viszonyokat megerősítse) az volt, hogy azon tárgyak esetében, melyek más karon nem 
a kompetenciagazda kar részvételével kerülnek oktatásra, megfontolás tárgyává tegye a 
kompetenciagazda kar tárgyfelelősségét illetve oktatásban való részvételét.   
Az egyeztetések 2019 tavaszán lezajlottak. Az Oktatási Igazgatóság által készített, június 11-i 
állapotot tükröző összesítő táblázat alapján megállapítható, hogy a tantárgykonszolidációs 
projekt keretében a tanév végéig összesen 27 karközi relációban történt tantárgykonszolidációs 
egyeztetés és született meg a kapcsolódó együttműködési megállapodás, eszerint pedig a 
3. számú minőségcél teljesült. 
 

 

 
2019. szeptember 26.          
 
 
 
Dr. Takács András 
a Minőségfejlesztési Bizottság elnöke 


