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Jó gyakorlat 
címe 

Intézmény neve Téma Rövid leírás 

Folyamatstruktúra 
modell 

Budapesti Gazdasági 
Egyetem 

Döntéshozatal és 
vezetés 

Az előző évekhez képest a BGE minőségirányítási rendszerében 

jelentős hangsúlyt kapott a folyamatok szabályozása. A 

folyamatszabályozás fontosságát minőségügyi szempontból az is 

indokolja, hogy a bevezetendő MSZ EN ISO 9001/2009-es szabvány 

alapelve a folyamatszemlélet. A BGE felső vezetése a Minőségügyi 

Irodával közösen összeállította az intézmény működési 

folyamatstruktúra modelljét. A modell felépítését tekintve „mint jó 

gyakorlatot” más felsőoktatási intézmények működés struktúrájának 

kialakításához is javasoljuk. A működési folyamatstruktúra modell 

alapelve, hogy a szervezet folyamatait két alrendszer bontásában 

vizsgálja, melyek az irányítás és a végrehajtás. 

Programok 
versenyhelyzet 
elemzése 

Budapesti Corvinus 
Egyetem 

Stratégiai 
tervezés 

A versenyhelyzet elemzést táblázatok formájában készítjük el az 

Országos Felsőoktatási Információs Központtól (OFIK, felvi.hu) 

megvásárolt adatok alapján. E szervezet koordinálja a felsőoktatási 

felvételi folyamatot és gyűjti össze a jelentkezéseket, így az adatbázisa 

nagy segítség lehet abban, hogy átfogóbb képet kapjunk sz intézmény 

egyes szakjaira jelentkezők jellemzőiről, preferenciáiról, és végső 

soron megítéljük: az egyetem szakjai mely más - a saját vagy más 

intézmény által működtetett - szakokkal állnak versenyben. Az 

elemzés során táblázatokat készítünk az adott év és az előző évek 

jelentkezési adataiból, ponthatárokról, a felvételizők demográfiai 

adatairól, a jelentkezési sorrendben jellemzően előrébb vagy hátrébb 

sorolt szakokat, a jelentjezők korábbi iskoláját, végzettségét. Az 

eredmények elemzése helyi szinten történik, ahol megvan a 

körülmények részletes ismerete. 



Zöld iroda 
Szegedi 
Tudományegyetem 

Szervezeti kultúra 
alakítása 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért által meghirdetett 

2009-es Zöld Iroda Versenyben (www.zoldiroda.hu) a Szegedi 

Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ 

Igazgatósága elsőként a magyar egyetemek között elnyerte a „2009 

Legtöbbet Zöldült Irodája” díjat Kis-nonprofit kategóriában. A Verseny 

2009. február 2. és április 3. között zajlott, melynek ideje alatt a Zöld 

Iroda Kézikönyv szempontjait figyelembe véve környezet és 

emberbarát iroda kialakítása volt az egyes irodák, nevezők feladata. A 

Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs 

Központ Igazgatósának részvételét a példamutatás, a jó gyakorlatok 

megteremetése az Egyetem többi egysége számára motiválta. Fontos 

szempontnak tartottuk, hogy erősítsük a dolgozók környezettudatos 

magatartását, gondolkodását, továbbá, hogy növeljük az 

energiatudatosságot, s ezáltal is csökkentsük az irodai munka által 

okozott környezeti terhelést. Aktuális céljaink között szerepelt a 

papírhasználat további csökkentése, -csakis újrahasznosított papír 

vagy minősített papír használata-; irodaszerek zöld beszerzése; a 

szelektív hulladékgyűjtés további erősítése informáló plakátokkal, 

matricákkal; a már meglévő környezetbarát higiéniás termékek mellé 

további környezetkímélő takarítószerek beszerzése. További célunk 

volt a Zöld Intézmény image megteremtése; a Zöld Hírlevél elindítása 

a Központ összes munkatársa felé; a Zöld Hírek plakátrendszer 

elindítása a Központ több pontján a látogatók számára. 

Életvezetési 
tanácsadás 

Szegedi 
Tudományegyetem 

Hallgatói 
szolgáltatások 

A Szegedi Tudományegyetemen a pszichológiai diáktanácsadás 1990-

ben civil kezdeményezésként indult; 1994-től nonprofit 

civilszervezetként (Diákcentrum Universitas Alapítvány) mőködött, 

amely 1999-től a Soros Alapítványtól nyert pályázat révén két főállású 

alkalmazott foglalkoztatásával bővítette tevékenységét. 2004-től 

integrálódott az egyetemi struktúrába, és mint az SzTE Egyetemi 

Életvezetési Tanácsadó Központja (EÉTK) működik. Az EÉTK 



Irodájának szakmai stábja hét fő (2 pszichiáter, 3 pszichológus és 2 

mentálhigiénés szakember); az irodavezetőt a rektor nevezi ki és 

menti fel, az EHÖK elnökének egyetértésével. Az EÉTK az alábbi – 

egymással kapcsolatban álló, de jól elhatárolt – feladatokat látja el: - 

hallgatói életvezetési tanácsadás, közösségi mentálhigiénés 

szolgáltatások, - pályaorientáció és karrierfejlesztés tanácsadás és 

képzés (pszichológiai modulok); - esélyegyenlőség és egyenlő 

bánásmód feltételeinek megteremtése; - intézményen belüli és 

intézmények közötti kapcsolatok. Szolgáltatásaik a hallgatók számára 

ingyenesek, a hozzáférhetőség érdekében információs ügyeletet 

tartanak, de a szolgáltatás igénybevételéhez (a várakozások elkerülése 

végett) előzetes bejelentkezésre van szükség; e-mailen anonim 

szolgáltatást is nyújtanak (on- line pszichológiai tanácsadás). 

Térségi munka-
erőpiaci és 
képzési paktum 

Pallas Athéné Egyetem 
 

Külső kapcsolatok 

2011-től térségi munkaerő-piaci és képzési Paktum létrehozásával és 

működtetésével fejlesztik Szolnokon a munkaerő piaci 

kapcsolatrendszer és képzésfejlesztési kapcsolati hálót, főleg két-oldalú 

megállapodások megkötésével. 

Go-Card hallgatói 
önmenedzselő 
program 

Pallas Athéné Egyetem 
 

Hallgatói tanulás 

Országosan egyedülálló programot indított 2005 végén Szolnokon az 

intézmény (jogelődje). A Hallgatói Önmenedzselő Program segítségével 

a hallgatók a legrövidebb idő alatt szerezhetik meg közgazdász 

diplomájukat, maguk dönthetik el, mely tantárgyakból kérnek 

többletórákat a mélyebb tudás és a sikeres vizsgázás érdekében. Az 

első évfolyamos levelező és távoktatás tagozatos, valamint az újabb 

diplomás képzésen résztvevő költségtérítéses hallgatók a GO-CARD 

program kurzusaiból 100 órát ingyen láto-gathatnak, a többiek 

kedvezményes áron vehetnek részt azokon. Minden I. évfolyam, első 

félévére beiratkozó költségtérítéses, levelező és távoktatásos hallgató 

a plusz kurzusok láto-gatásához névre szóló kártyát kap. Ezekre, a 

Neptunon meghirdetett kurzusokra a hallgatók bejelentkezhetnek, 

felhasznált óráikat a Felnőttképzési Központban tartják nyilván. 



Practing-program 
a 
gyakorlatorientált 
képzésért 

Széchenyi István 
Egyetem 

Hallgatói tanulás 

Kiemelt szerepe van az Egyetemen a Practing Alapítványnak, amelyet 

15 évvel ezelőtt egy Phare-projekt keretében három vállalat (Audi, 

Rába, Opel) és a SZE közösen hozott létre, jelenleg már közel 100 

céggel működnek együtt. A kiválasztott nappali tagozatos hallgatók 

practing szemeszter keretében szerezhetnek szakmai, gyakorlati 

tapasztalatokat, emellett céges tutori rendszer segítségével 

tervezhetik, és írhatják meg a szakdolgozatukat. A Practing Alapítvány 

keretében a képzésnek és gyakorlatszerzésnek ma már komoly 

presztízse van, a hallgatók és a cégek számára is előnyös ez a típusú 

együttműködés. 

Tárgyfelvételi 
szűrő 

Pannon Egyetem Oktatás 

A minőségi képzés céljainak megvalósítása szükségessé teszi a minden 

szakot integráltan kezelő tantervfejlesztési akciókat. Az Egyetemen 

elsőként 2006 őszén háromszoros tárgyfelvételi szűrőt vezettünk be. 

Ennek eredményei 2007-ben és 2008-ban a tárgyteljesítési 

arányokban már megjelentek. 

Diagnosztikai 
önértékelés 

Miskolci Egyetem 
Minőségfejlesztési 
rendszer 

A Miskolci Egyetem kétévenként diagnosztikai önértékelést készít, 

melyben értékeli a képzések – hagyományos lineáris képzések, alap- 

és mesterszakok, felsőfokú szakképzések, és doktori képzések –, a 

karok és az intézmény működésének különböző területeit. Erre 

vonatkozóan külön (három részből álló) Szervezeti Önértékelési 

Kézikönyv van, amely tartalmazza az önértékelés módszertanát, a 

tesztes, valamint a szöveges önértékelés anyagait. 

Szervezeti kultúra 
alakítása 

 

 
 
 
Debreceni Egyetem 
 
 

 

Szervezeti kultúra 
alakítása 

A Műszaki Kar vezetése a nyitott ajtók politikájának implementálásával, a 

munkatársak széles körű bevonásával a kari stratégia alakításába, 

formálásába, az önértékelés eredményeinek kommunikációjával, valamint 

a napi eredmények közvetlen megosztásával rendkívüli módon fejlesztés-

orientált szervezetet eredményezett, mely folyamatosan keresi az új 

lehetőségeket, az új megoldásokat. 



A stratégia 
orientált működés 

Debreceni Egyetem 
Döntéshozatal és 
vezetés 

Mintaértékű a Műszaki Kar stratégia-orientációja, a kar fejlesztési 

stratégiájának szem előtt tartása, az arra történő fókuszálás 

megvalósítása. A Kar egyértelműen meghatározta a szervezeti 

teljesítmény megfelelőségének megítéléséhez alkalmazott 

keretmodellt, teljesítményének fokozását szolgáló célokat, és a célokat 

megvalósító stratégiát. A stratégia megfelelőségét, a stratégiát 

leképező feladatokat a Kar félévente ítéli meg, évente pedig átfogó 

értékelésnek veti alá. Az átfogó értékelést a dékáni vezetés a 

tanszékvezetőkkel kiegészítve végzi el, melyből következően 

meghatározásra kerülnek az egyes tanszékek, és egyéb egységek 

feladatai. E mechanizmusból következően a kari fejlesztések stratégiai 

összhangja teljesül, a kari szereplők megállapodása révén 

meghatározott kari szándékok operatív megvalósítása biztosítottá 

válik. 

Fejlesztés-
orientált 
önértékelés 

Debreceni Egyetem 
Minőségfejlesztési 
rendszer 

A Műszaki Kar az Európai Kiválósági Díj kritériumainak megfelelő 

önértékelési rendszerét 2004-2006-ban alakította ki, azóta 

szisztematikusan fejleszti. A Kar napjainkra megvalósította a Balanced 

Scorecard módszer és az általa kialakított önértékelési rendszer 

összekapcsolását, mely a működés és a stratégiai megfelelőség 

összehangolt értékelésére nyújt lehetőséget. A Kar rendszeres 

erőfeszítéseket tesz önmagáról alkotott helyes képének 

karbantartásáért, pontosításáért, a fejlesztés érdekében szükséges 

aktivitások megfogalmazásáért, azok eredményességének 

értékeléséért. 

Belső 

látogatóbizottsági 
felülvizsgálati 
rendszer 

Budapesti Műszaki és 
Gazdálkodástudományi 
Egyetem 

Minőségfejlesztési 
rendszer 

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2008-2010 folyamán tíz 

látogatóbizottságot (LB) küldött ki a VIK 10 tanszékére, a VIK 

minőségmenedzsment rendszerének elemeként. A felülvizsgálat célja a 

tanszékek munkájának segítése azon törekvésükben, hogy 

küldetésüket eredményesen és összehangoltan teljesítsék. A 

látogatásokról készülő jegyzőkönyvek a LB véleményét tükröző 



ajánlásokat fogalmaznak meg. A VIK LB rendszere jól példázza, hogy a 

VIK hogyan alkalmazza a PDCA elvet a minőségmenedzsment 

folyamatában. 

Tanácsadó 
testületek 

Budapesti Gazdasági 
Egyetem 

Külső kapcsolatok 

Képzési tevékenységünk hatékonyság-vizsgálata a Tanácsadó 

Testületek működésével is megvalósul. Az alap- és mesterképzési 

szakok mellett működő 20-25 fős testületek a szakhoz kapcsolódó 

zömében munkaerő-piaci szereplők képviselőiből kerülnek felkérésre. 

Feladatuk a tantervek, tantárgyi programok, szakindítások, 

továbbképzési kurzusok véleményezése a szakma (munkaerőpiac) 

szempontjából. 

Minőségügyi 

kézikönyv 
felépítése, 
tartalma 

Budapesti Gazdasági 
Egyetem 

Minőségfejlesztési 
rendszer 

A minőségügyi kézikönyv tartalmazza a BGE minőségpolitikáját, céljait, 

jövőképét, küldetését, vízióját. Megjelennek az Új Magyarország illetve 

az Új Széchenyi fejlesztési tervben megfogalmazottak szerint az 

intézményi prioritások is. Az Intézményfejlesztési Tervvel koherensen, 

konkretizálva fogalmazza meg azokat a prioritásokon belüli elemeket, 

amelyek megvalósítása számukra a legfontosabb. A BGE integrált 

minőségirányítási rendszere az MSZ EN ISO 9001:2000 szabvány 

szerinti rendszer és EFQM önértékelés alapú rendszer ötvözése, 

figyelembe véve az ENQA (European Assotiation for Quality Assurance 

in Higher Education/2005) a felsőoktatás minőségbiztosításának 

európai standardjait. A minőségirányítási rendszer kialakításánál az 

ENQA hét fő európai standardját vettek figyelembe. Ezek előírásait, 

irányelveit, szabályzatait és kapcsolódó dokumentumait tartalmazza a 

kézikönyv. Az oktatás irányítási rendszere az irányítás és a végrehajtás 

folyamatait tartalmazza. A BGF vezetőségének minőség iránti 

elkötelezettsége, az intézmény önértékelési keretrendszere, stratégiai 

szabályozási rendszere is a kézikönyv részét képezi. A hallgatók 

értékelésének előírásai és a standard irányelvek a hallgatói értékelés 

folyamatát segítik. Megtalálhatók az önértékelés és partneri értékelés 

kérdőívei is. A BGF szervezeti struktúrájában szervezeti egységként 



jelen van a Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság és a Minőségügyi 

Iroda, melyek feladatait is meghatározza a kézikönyv. A Főiskola 

karain minőségügyi megbízottak és minőségügyi felelősök működnek, 

az ő feladataik szintén meghatározottak. 

Teljesítmény-
értékelési 
rendszer 

Budapesti Corvinus 
Egyetem 

személyi ügyek 

A TÉR bevezetésére 2004-ben került sor a Gazdálkodástudományi 

Karon. Az egyetemi szinten egységes foglalkoztatási 

követelményrendszer kialakításával (2007-ben) az összes kar 

bevezette a TÉR rendszert, amelynek közös elemeiben is 

megállapodtak (a karok tehát figyelembe vehetik tudományterületi 

sajátosságaikat is). Ennek megfelelően a TÉR táblákban az oktatóknak 

az oktatás mennyiségi és minőségi vonatkozásairól, a vizsgáztatási, az 

oktatásszervezési és a publikációs tevékenységéről, a publikációk 

elismertségéről, a kutatásszervezési, valamint a szakmai közéleti 

tevékenységéről kell beszámolniuk. A teljesítményt bemutató űrlapok 

kitöltése egységes menetrend szerint zajlik a karokon. A naptári év 

első hónapjában az oktatók kitöltik az előző év teljesítményére 

vonatkozó űrlapokat, amelyeket a tanszékvezetők, intézetvezetők 

ellenjegyeznek. Az ellenjegyzés során sor kerül a 

teljesítményértékelési beszélgetésre, az elmúlt időszak értékelésére és 

a következő időszakra vonatkozó célok rögzítésére, illetve – jó esetben 

– a hosszabb távú karriertervek megbeszélésére is. Az aláírt és 

ellenjegyzett teljesítménytáblák ezt követően kerülnek a kari 

vezetéshez, amely összesíti és feldolgozza azokat, szükség esetén 

intézkedéseket tesz. A teljesítményértékelési rendszer eredményeit a 

kinevezési, előléptetési döntések során rendszeresen figyelembe 

veszik. 

Publikációs 
értékelés 

Budapesti Corvinus 
Egyetem 

doktori képzés és 
kutatás 

A publikációs tevékenység ösztönzését segíti elő az értékelő eljárás. 

Ennek során tudományterületi bizottságok felállítására került sor, 

amelyek az egyetem minden teljes idős oktatójának egy hosszabb 

időszakra eső publikációs aktivitását értékelik. A dékánok évente 



beszámolót készítenek a kar kutatási teljesítményéről, személy szerint 

megjelölve azokat a kollégákat, akiknek a tudományos teljesítménye 

kiemelkedő és megjelölve azokat, akiknek a tudományos 

teljesítményét az értékelő bizottság nem fogadta el. A dékánok 

kétévente intézkedési tervet készítenek a tudományos teljesítmények 

fokozása érdekében, melyet a Szenátus fogad el. Az értékelő 

bizottságok felállítására 2009-ben került sor. 

 


