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A Kar minőségügyre és akkreditációra vonatkozó szervezeti rendje a vonatkozó jogszabályi, egyetemi
szabályzatoknak megfelelő. A terület vezetői besorolás szerint Dr. Dombay Gábor tudományos és
továbbképzési dékánhelyetteshez kötődik, akit feladatai ellátása során szakmailag a Kari Tanács
Minőségfejlesztési Bizottsága, illetve a kari minőségügyi megbízott segíti.
A Kar az Egyetem Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság (továbbiakban AMB) által kidolgozott, a
közalkalmazott minősítéséhez kötődő adatlapot a tavaszi félév során az oktatók részére megküldte és
azok kitöltése megtörtént. A beérkezett file-okat az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi és
egyetemi illetve kari szabályzatok alapján zártan kezeltük, informatikai rendszer igénybevétele útján.
Az adatlapok kitöltését, illetve az abban foglalt adatokat a Kar vezetői értekezletének döntése
értelmében először az érintett oktató minősítését végző vezető értékelhette.
A vezetői értekezlet több alkalommal foglalkozott a táblázatokkal, továbbá megismerte a Kari Tanács
Minőségfejlesztési Bizottságának (továbbiakban kari MB) véleményét. Ennek következtében a
táblázatok kiértékelése matematikusok és informatikusok által összeállított matematikai
algoritmusok alapján történt, mely biztosítja a részrehajlás menetes eredményt. A vezetői értekezlet
és a bizottság véleményét a kért határidőre az egyetemi AMB részére megküldtük.
Egy alkalommal érkezett a kari MB felé az AMB részéről szabályzat véleményezési felkérés, melynek
határidőre eleget tettünk. Véleményünket a titkár részére megküldtük.
A Kar folyamatosan készül a várható akkreditációra, több feladatot is megállapított a Kar vezetői
értekezlete ennek érdekében. Ilyen volt a Karon dolgozó tanársegédek helyzetének és
előrehaladásuknak a felmérése, abból a célból, hogy a munkájukat, a tudományos előmenetelüket
hátrányosan befolyásoló tényezőket azonosíthassuk, ezzel egyúttal megállapítva a főbb beavatkozási
pontokat. A vezetői értekezlet az intézetekben a doktoranduszok segítésével megbízott oktatók
közreműködésével a doktori cselekményt hosszabb ideje meg nem kezdő vagy be nem fejező
doktoranduszok esetében egyedi programot állított össze a részükre, melynek köszönhetően rövid
időn belül előrehaladás várható a részükről. Ezen felül a Kar felmérte a minősített oktatók
előrehaladásának lehetőségeit is. Mindkét feladathoz kapcsolódóik, hogy a Kar szerkesztésében
megjelenő angol nyelvű, tudományos folyóirat tudományos besorolásának erősítését is célként
fogalmazta meg. A Kar a tudományos előmenetel elősegítésére kutatóprofesszori munkakörbe
foglalkoztat az idei évtől egy kollégát, akinek egyik fő feladata a fentiekben leírt tudományos
előremenetel segítése.
Az egyetemi szabályozási környezet változásához is folyamatosan alkalmazkodtunk, minden ilyen
kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk. Ennek során az egyetem Stratégiai és Koordinációs
Főosztályával közösen megújításra került a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat, mely 12. számú
melléklete az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rendjének.
Ennek során megújításra kerültek a Kari Tanács bizottságai is. A továbbiakban a Kari Minőségügyi
Testület az egyetemi Minőségügyi Szabályzatának 10. §-a alapján kerül felállításra, várhatóan 2016.
november 10-én megtartandó Kari Tanács ülésen. A változás része, hogy a jövőben alapjaiban
megújul a testület és annak összetétele egy akkreditációs vagy minőségügyi vizsgálat során jelentős
adatszolgáltatóként megjelenő kari szervezeti egységek képviselőivel kerül feltöltésre a hatékony és

eredményes munka elősegítése érdekében, mivel megítélésünk szerint a terület szakmai hozzáértést
kíván meg, amely leginkább az adott pozíciót betöltő személyektől várható el.
A Kari Tanács is megújult ebben az évben. A választások jogszerűen, eredményesen és érvényesen
zárultak, azonban a két külön részben megtartott választás azt eredményezte a kari szabályzatok
részleges megújításával, hogy a Kari Tanács bizottságai jelenleg kerülnek felállításra, illetve a
közeljövőben várható azok tagjainak megválasztása a Kari Tanács által.
A Kar folyamatértékelési vizsgálat során problémaként azonosította az új iktatási rendszer
bevezetéséhez kapcsolódóan a kari központi irattározás kérdését. Megoldásként a kari vezetés az
irattározás átalakítását rendelte el, melyhez a Kosáry Domonkos Könyvtár és Levéltár segítségét is
kérte, illetve rendezte az ehhez kacsolódó pénzügyi és oktatási kérdéseket is.
Végezetül a Kar működésének jogszerűségét illetve a vonatkozó egyetemi szabályzati előírásoknak
megfelelését a Karon zajló ellenőrzések mellett külső szervek is ellenőrizték, beleértve az egyetem
belső ellenőrzésétől a pályázatok minisztériumi ellenőrzéségi többféle folyamatot. A Kar minden
esetben megfelelt az ellenőrzéseket, komolyabb mulasztást egy esetben sem állapítottak meg, noha
hiánypótlás előírásra került. A hiánypótlásoknak határidőre eleget tett a Kar, illetve egy esetben
(KEOP pályázat) ez a határidő még nem járt le, a kért javítás folyamatban van, előre láthatólag
határidő módosítás nélkül, határidőre elkészül.
A Kar a vizsgált időszakban a minőségügyre vonatkozó jogszabályi, egyetemi és kari előírásoknak
megfelelt, kisebb javítások előírásra kerültek, melyeknek a címzettek eleget tettek.
A Kar az akkreditációs követelményeket folyamatosan szem előtt tartva készíti mind a személyügyi
mind az általános terveit, rövid és hosszú távú stratégiáit. Az akkreditációs eljárás tekintetében a Kar
a javítandó terülteket ismeri, a hiányosságokról tudomással bír, melyek orvoslásán folyamatosan
dolgozik a legmagasabb vezetői szinten.
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