A Pécsi Tudományegyetem minőségcéljai a 2019/2020. tanévre
1. minőségcél:
A hallgatói elégedettség mérésének (OMHV) fejlesztése és egységesítése
A minőségcél kitűzésének háttere:
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2018. februári, ESG alapú
intézményakkreditációs jelentésében kifogásolta az Oktatói Munka Hallgatói
Véleményezése (OMHV) PTE szintű, egységes rendszerének a hiányát. A 2018/2019. tanév
során az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) is több fórumon jelezte, hogy az
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) rendszerét indokolt lenne egyetemi
szinten szabályozni, ugyanis a jelenlegi rendszerben a hallgatói elégedettség mérése teljes
mértékben kari specialitásként működik. A 2018/2019. tanév során az EHÖK megkezdte a
szabályzat átvilágítását, javaslatot tett annak módosítására, kari egyeztetéseket folytatott le,
azonban a Rektori Kabinettel történő ismertetés során olyan új irányvonalak és lehetőségek
merültek fel, amelyek további kidolgozása miatt e téren érzékelhető előrelépés nem történt.
Az egyetem vezetése szeretné, ha a soron következő tanévben e folyamatok felgyorsulnának,
és kialakulna egy olyan új, egyetemi szintű szabályozás, amely az eddiginél hatékonyabb
mérést tesz lehetővé, továbbá úgy képes megvalósítani az összegyetemi szintű egységességre
vonatkozó elvárást a mérési módok és az információkezelés terén, hogy közben a karok
számára fontos saját megoldások, specialitások érvényesülését nem akadályozza. A
célkitűzés háttérében megfogalmazódó kifejezett elvárás, hogy a mérés az idegen nyelvű
programok külföldi hallgatóira is terjedjen ki annak érdekében, hogy a mérésre alapozva a
későbbiekben célok és cselekvési tervek kerüljenek kidolgozásra.
A minőségcél megfogalmazása:
2019/2020. tanévben kerüljön kidolgozásra és PTE szabályzat formájában deklarálásra az
OMHV továbbfejlesztett, összegyetemi szinten egységesített rendszere.
ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás
ESG referenciák:
ESG 1.7. Információkezelés
Hallgatók: „Mérjük és növeljük hallgatóink
PTE Minőségpolitika referenciák:
elégedettségét.”
A minőségcél mérésének indikátora:
OMHV-ra irányuló egyetemi szabályzat megléte
Bázisérték:
Cél:
nincs
A 2019/2020 tanév szenátusi ciklusának
végéig új egyetemi OMHV szabályzat
kerüljön elfogadásra a Szenátus által.
2020. június 30.
Határidő:
az EHÖK elnök és az oktatási rektorhelyettes
Felelős:

2. minőségcél:
A külföldi tanulmányok elismerésére vonatkozó kari gyakorlatok
transzparenciájának növelése
A minőségcél kitűzésének háttere:
A Magyar Rektori Konferencia elismerési munkacsoportja a 2019. április 23-án rendezett
konferenciáján ismertette egy éves munkájának eredményeit, melyek között az egyik
legfontosabb megállapítás a hazai egyetemek elismerési gyakorlatainak heterogenitására,
hatékonytalanságára, az európai összehasonlításban alacsony elismerési arányokra
vonatkozott. A külföldön megszerzett kreditek alacsony elismertethetősége következtében a
mobilitásban részt vevő hallgatók tanulmányi ideje az esetek túlnyomó részében
megnövekszik. A külföldi tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügymenet
szabályozása jelenleg kari szinten, jelentősen eltérő formában történik. A külföldön teljesített
kreditek elismerésének karonkénti gyakorlatáról nem állnak rendelkezésre összegyetemi
információk. A rendszer hatékonyabbá tétele érdekében a rektori vezetés elsőként a PTE
karain működő elismerési gyakorlatok dokumentálását és nyilvánossá tételét szeretné elérni.
A minőségcél megfogalmazása:
2019/2020. tanévben szabályzati szinten kerüljön rögzítésre a karok azon kötelezettsége,
hogy a külföldi tanulmányok elismerésére vonatkozó gyakorlataikat dokumentálják és
közzétegyék.
ESG 1.4. A hallgatók felvétele,
ESG referenciák:
előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a
képesítés odaítélése
Együttműködés: „Gondot fordítunk a
PTE Minőségpolitika referenciák:
nemzetközi partnerkapcsolatok
fejlesztésére.”
A minőségcél mérésének indikátora:
Egyetemi szabályzatmódosítás megtörténte
Bázisérték:
Cél:
nincs
A 2019/2020 tanév szenátusi ciklusának
végéig a karonkénti elismerési gyakorlatok
dokumentálásnak és közzétételének
kötelezettségét előíró egyetemi
szabályzatmódosítás kerüljön elfogadásra a
Szenátus által.
2020. június 30.
Határidő:
az oktatási rektorhelyettes és a Kapcsolati és
Felelős:
Nemzetköziesítési Igazgatóság

3. minőségcél:
A tanulmányi információk minőségének és elérhetőségének javítása
A minőségcél kitűzésének háttere:
Az utóbbi két tanévben két belső ellenőrzési folyamat is vizsgálta a tanulmányokkal
kapcsolatos információk (tantárgyi tematikák és órarendi információk) hallgatók számára
történő elérhetőségét. Mindkét jelentés hiányosságokat tárt fel, a nevezett információknak a
Neptunba történő feltöltése kapcsán a karok teljesítménye heterogén, de jellemzően van tere
a javulásnak. A rektori vezetés e minőségcél kitűzésével ösztönözni kívánja a karokat a
hallgatóik számára a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül átadott elektronikus
tanulmányi információk minőségének és elérhetőségének javítására, amely a magyar és az
idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók érdekeit egyaránt szolgálja.
A minőségcél megfogalmazása:
2019/2020. tanévben a tantárgyi tematikák és az órarendi információk Neptunba történő
feltöltöttségi rátájának emelésével a karok javítsanak a hallgatók számára szolgáltatott
elektronikus tanulmányi információk minőségén és elérhetőségén.
ESG 1.4. A hallgatók felvétele,
ESG referenciák:
előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a
képesítés odaítélése
Technológia: „A hatékony munkavégzést
PTE Minőségpolitika referenciák:
támogató digitális környezetet biztosítunk.”
A minőségcél mérésének indikátorai:
a) A PTE karainak tárgytematika feltöltöttségi aránya
(feltöltött tematikával rendelkező tárgy / összes tárgy)
b) A PTE karainak órarendi információ feltöltöttségi aránya
(feltöltött órarendi információval rendelkező tárgy / összes tárgy)
Bázisértékek:
Cél:
Az a) ill. b) indikátor 2018/2019. tanévi Az a) és b) indikátor 2019/2020 tanévi
karonkénti értékei.
értéke minden kar esetében haladja meg a
2018/2019. tanévi értéket.
2020. június 30.
Határidő:
a karok és az oktatási igazgató
Felelős:

A fenti minőségcélok teljesülésének ellenőrzéséről a Minőségfejlesztési Bizottság a 2020/2021.
tanév első szenátusi ülésén köteles beszámolni.

2019. szeptember 26.
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rektor

