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A (felső)oktatás mint speciális terület

A minőségbiztosítási rendszer 
minden szegmenst vizsgált.



Miről szól a minőségbiztosítás?
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European Standards and Guidelines
(ESG) 2015

ESG 1.1 
Minőségbiztosítási 

politika

ESG 1.2 A képzési 
programok kialakítása 

és jóváhagyása

ESG 1.3 
Hallgatóközpontú 
tanulás, tanítás és 

értékelés

ESG 1.4 A hallgatók 
felvétele, 

előrehaladása, 
tanulmányaik 

elismerése és a 
képesítés odaítélése

ESG 1.5 Oktatók

ESG 1.6 
Tanulástámogatás és 

hallgatói 
szolgáltatások

ESG 1.7 
Információkezelés

ESG 1.8 Nyilvános 
információk

ESG 1.9 A képzési 
programok 
folyamatos 

figyelemmel kísérése 
és rendszeres 

értékelése

ESG 1.10 Rendszeres 
külső 

minőségbiztosítás



Mindez rendszerben…



Minőségértékelés- és hitelesítés szempontjai
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Hol van itt az 
oktató?
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információ!
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Mi is az oktató?

Nftv. 24. § (1) 
„A felsőoktatási intézményben az
oktatással összefüggő feladato-
kat oktatói és tanári munkakö-
rökben foglalkoztatottak látják el.
Az önálló kutatói feladatok ellá-
tására tudományos kutatói
munkakör létesíthető.”

oktató

tanársegéd

adjunktus

f/e. docens

f/e. tanár

oktat

kutat

kutató

tud. segédmunkatárs

tud. munkatárs

tud. főmunkatárs

kutatóprofesszor

kutat

(oktat)

tanár

nyelvtanár
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Hogyan mérhető egy rendszerben az 
oktatói/kutatói/tanári teljesítmény?

Oktatási 
komponens

Kutatási 
komponens

Oktatási+kutatási
komponensek

Mérhetetlen 
komponens

Óratartás Publikáció Tehetséggondozás Harmadik missziós 
tevékenységek

Vizsgáztatás
Konferencia
• részvétel
• szervezés 

Hallgatói tanácsadás

Intézményi 
stratégiát támogató 
szervezési, szakértői 
munkák

Évközi 
számonkérések Kutatási projektek Pályázati 

tevékenység

Kapcsolatépítés 
külső partnerekkel, 
munkaerőpiaccal

Kurzuskidolgozás, 
tananyagfejlesztés Képzésfejlesztés Adminisztráció

és minden további tevékenység, amit a feladattérkép mutat



Vezetői felelősség
A teljesítményértékelés

• céljának

• helyének és

• szerepének

meghatározása és elmagyarázása

Átfogó ellenőrzés 
és visszacsatolás a 
minőségbiztosítási 

rendszeren 
keresztül

Fenntartói 
ellenőrzés

Stratégiai 
tervezés

Azonosulás elérése

Tevékenységek komplex felmérése



A bevezetés hatásai „Reális képet kapok a 
teljesítményemről…”

• fenntartói célok támogatása
• hozzájárulás intézményi 

célok megvalósításához
• értékelő beszélgetés

„Én csak egy szám 
vagyok…”

És tényleg, mert
Alma Alma = 92

Gipsz Jakab = 118
Jácint Nárcisz = 54

„Tiszta káosz az egész, nem 
értem, minek kell…”

• nem résztvevői a 
folyamatnak

• nem megfelelő technikai 
kivitelezés

„Nem csinálsz semmit, és 
majd jól kimutatjuk, hogy 

tényleg nem csinálsz 
semmit.”

Nem csinál semmi pluszt, 
mert nem egyértelmű az 
elvárások kommunikációja. 
A munkavállaló nem 
gondolatolvasó.



Köszönöm figyelmüket!
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