
 

A Pécsi Tudományegyetem 2022/2023. tanévi minőségcéljainak kijelölése 

 
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 2022/23. tanévre 
vonatkozóan az alábbi minőségcélok kitűzését javaslom: 

 
1. minőségcél: A szervezetiegység-szintű teljesítmény mérésére szolgáló mutatószám-rendszer 

kidolgozása 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A 2021/2022. tanévben minőségcélként is definiálásra került az egyéni teljesítmények mérésére 
szolgáló egységes TÉR rendszer kidolgozása és bevezetése. Bár a tényleges bevezetés, a gyakorlati 
alkalmazás elindítása még nem ment végbe a várakozások szerint, az a 2022/2023. tanévben 
várhatóan meg fog tudni valósulni. E folyamat logikus és szükségszerű folytatásaként igény merül fel 
a szervezeti egységek teljesítményének mérésére. Nyilvánvaló, hogy egy szervezeti egység 
teljesítménye nem határozható meg a benne dolgozók egyének teljesítményeinek összegeként, hiszen 
az egységek szintjén olyan szempontok mentén mérhető és minősíthető a teljesítmény, mint például 
indikátorteljesítés, gazdálkodási hatékonyság, hazai és nemzetközi elismertség stb., így arra egy más 
megközelítést alkalmazó metrikát (mutatószám-rendszert) kell kidolgozni.  
A minőségcél megfogalmazása: 

A 2022/2023. tanév végéig a Rektori Vezetői Értekezlet által kerüljön elfogadásra a szervezeti 
egységek teljesítménymérésének írásos koncepciója és a méréshez alkalmazandó mutatószám-
rendszer. 
ESG referenciák: ESG 1.5. Oktatók 
PTE Minőségpolitika referenciák: Alapvető értékeink: „Mindennapi 

tevékenységeinkbe integráljuk a 

teljesítményszemléletet”  
A minőségcél mérésének indikátora: 

Elfogadott szervezetiegység-szintű teljesítménymérési koncepció és mutatószám-rendszer megléte. 
Bázisérték: 

nincs 
Cél: 

A 2022/2023. tanév végéig kidolgozásra és a 
Rektori Vezetői Értekezlet által elfogadásra kerül 
a szervezetiegység-szintű teljesítménymérési 
koncepció és mutatószám-rendszer. 

Határidő: 2023. augusztus 31. 
Felelős: gazdálkodási rektorhelyettes 

 
 

2. minőségcél: Intézményakkreditáció megújítása 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A Pécsi Tudományegyetem intézményakkreditációja 2022. december 31-én lejár. Már megkötésre 
került a szerződés a Magyar Felsőoktatási Bizottsággal (MAB) az intézmény újraakkreditációs 
folyamatára vonatkozóan. Az akkreditációs önértékelést 2022 őszén kell elkészíteni és benyújtani, 
míg a látogatóbizottság helyszíni látogatására 2023-ban kerül sor. Az Egyetem számára fontos, hogy 
az akkreditáció meghosszabbítása különösebb kritikai megjegyzések nélkül, sikeresen 
megvalósuljon. 
A minőségcél megfogalmazása: 

A PTE intézményakkreditációs folyamata sikeresen menjen végbe, és az akkreditáció komolyabb 
elmarasztaló megjegyzések nélkül kerüljön meghosszabbításra. 
 
ESG referenciák: ESG 1.10. Rendszeres külső minőségbiztosítás  
PTE Minőségpolitika referenciák: Együttműködés: „Törekszünk arra, hogy 

professzionális kapcsolatokat alakítsunk ki az 

egyetem intézményén kívüli szervezetekkel”  
A minőségcél mérésének indikátora: 

Intézményakkreditációs folyamat végigvitele, intézményakkreditáció meghosszabbítása. 
Bázisérték: 

nincs 
Cél: 

A PTE intézményakkreditációja az akkreditációs 
eljárás eredményeképpen kerüljön 
meghosszabbításra. 



 

1 
 

Határidő: 2023. augusztus 31. 
Felelős: oktatási rektorhelyettes, minőségfejlesztési 

vezető 
 

3. minőségcél: Nemzetközi akkreditációk megszerzése 

A minőségcél kitűzésének háttere: 

A PTE bizonyos karai, illetve bizonyos képzései jelenleg is rendelkeznek nemzetközi akkreditációval, 
ezek azonban inkább helyi kezdeményezések, mintsem összegyetemi törekvések eredményei. A 
jövőben az Egyetemnek a nemzetközi elismertségének, a nemzetközi minőségi standardoknak való 
megfelelésének alátámasztása érdekében törekednie kell rangos nemzetközi program- vagy 
intézményi akkreditációk megszerzésére, és a tapasztalatok megosztásával ösztönöznie kell a Karokat 
ilyen irányú lépések megtételére. 
A minőségcél megfogalmazása: 

A 2022/2023. tanév során legalább egy új nemzetközi akkreditáció, vagy újraakkreditáció 
megszerzése a PTE valamely képzése vagy kara vonatkozásában. 
ESG referenciák: ESG 1.10. Rendszeres külső minőségbiztosítás  
PTE Minőségpolitika referenciák: Hallgatók: „Idegen nyelvű oktatási 

programjainkat folyamatosan fejlesztjük, 

törekszünk rangos nemzetközi akkreditációk 

megszerzésére.”  
A minőségcél mérésének indikátora: 

A 2022/2023. tanév során legalább egy új nemzetközi akkreditáció vagy újraakkreditáció 
megszerzése.  
Bázisérték: 

nincs 
Cél: 

A 2022/2023. tanév során legalább egy új 
nemzetközi akkreditáció vagy újraakkreditáció 
megszerzésre kerül. 

Határidő: 2023. augusztus 31. 
Felelős: oktatási rektorhelyettes, karok 

 
A fenti minőségcélok teljesülésének ellenőrzéséről a Minőségfejlesztési Bizottság a 2023/2024. tanév első 
szenátusi ülésén köteles beszámolni. 
 

A kitűzött minőségcélokat a PTE Szenátusa 2022. október 27-én tárgyalta és egyhangúlag támogatta. 

 
 
 
Pécs, 2022. szeptember 27. 
 
 
 
 Dr. Miseta Attila s.k.       
         rektor 


