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Feladat

Az EFQM modell alapjaira építő szervezeti
kultúra és hatékony működtetésére alkalmas
minőségirányítási rendszer kialakítása



Helyzetfeltárás eredményei

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK:
•MIR rendszer és elemei kevésbé ismertek az intézményen belül

•OMHV egyértelműen központi eleme a MÜTF minőségbiztosításának

•Informális csatornák inkább fontosak

•Legfőbb hiányosságai:

• Rendszerezettség hiánya

• Elemzések, visszacsatolások, következmények hiánya

• Dolgozói elégedettségmérések hiánya

• Folyamatleírások hiánya



Helyzetfeltárás eredményei

A MIR várt hatása a szolgáltatások és a külső 
folyamatok, megítélés terén:

•Tudatosabb hallgatói tanulmányi folyamatok tervezése

•Tehetséggondozás

•Oktatói elköteleződés növelése

•A főiskola versenyképességének növelése

•Partnerek elégedettségének növelése

•Jobb hallgatóvonzó képesség

•Sikeres(ebb) MAB akkreditáció



Helyzetfeltárás eredményei

MIR bevezetéshez szükséges:
•Pozitív kép kialakítása a rendszerről és annak 
szükségességéről
•Kapcsolódó képzések, oktatások, workshopok
megtartása – tájékoztatás!
•Intézményi MIR egyértelmű szervezeti keretek közé 
történő „beágyazása”- felelős!
•Átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása
•A minőség megteremtésére irányuló tartalom 
kidolgozása
•MINŐSÉG szó jelentésének tudatosítása



Helyzetfeltárás eredményei

Az azonosított vevői csoportok:

• Hallgatók

• Potenciális hallgatók

• Szülők

• Vállalatok, piaci kapcsolatok

• Munkaerőpiac (általában)

• Állam (mint megrendelő)

• Szolgáltatók

• Régió

• Dolgozók



Fő célok 

• Felsőoktatási törvénynek megfelelés

• MAB intézmény akkreditációra felkészülés 
(2012/13)

• Pénzügyi stabilizáláshoz hozzájárulni

• Képesség különleges, egyedi vevői érték 
előállítására



Öt darab kritikus folyamat 
Fő folyamatok
• Oktatás

• felvételi eljárás, hallgató toborzás

• Kutatás
• kutatási projektek lebonyolítása
• kutatási eredmények üzleti hasznosítása

Irányítási folyamatok
• üzleti terv készítés
• pénzügyi kontrolling



Alapelvek, sikertényezők 
• tulajdonosi szempontok
• partnerek bevonása (hallgatók, külső partnerek)
• munkatársak bevonása, felhatalmazás
• munkatársak képességeinek kiaknázása
• vevőközpontúság szemlélete
• folyamat központúság, megújulási képesség
• adatalapú megoldások, mérések fontossága 
• ad-hoc megoldások helyett menedzsment eszközök
• hatékonysági szemlélet, pénzügyi és egyéb előnyök
• hatékonyság elv a MIR-ben is
• minőség szemlélet, kiválóság
• nem cél az önmagáért való bürokrácia
• jó munkahely (a hallgatóknak is)
• következménynélküliség elleni fellépés
• regionális adottságok kihasználása



Feladatok 

• Minőségpolitika

• Minőségirányítási folyamatok

• Minőségirányítási szervezet

• Önértékelési rend

• Mutatószámok

• Szabályzatok

• Kérdőív lekérdező szoftver



Éves alapfolyamat

Tervezés Fejlesztés Mérés Önértékelés



Minőségirányítási szervezet
Rektor

SzenátusStratégiai 
főigazgató

Minőségirányítási Iroda

minőségirányítási 
irodavezető

Minőségirányítási Bizottság

elnök

titkár

tagok

Oktatási és egyéb 
szervezeti egységek

vezetők

minőségirányítási 
felelősök



Fő szerepek
Rektor – felelős a minőségirányítási rendszer

működéséért
Szenátus – elfogadja a minőségirányítás

szabályzatait, terveit és jelentéseit
Stratégiai főigazgató – irányítja a

minőségirányítási rendszer működését
Minőségirányítási Iroda – szervezi és adminisztrálja

a rendszer működését
Minőségirányítási Bizottság – koordinálja a

rendszer működését a szervezet felé
Szervezeti egység vezetők – irányítják a feladatok

végrehajtását



Szabályzatok
név dokumentum szerepe érvényesség és felülvizsgálat nyilvánosság

Minőségpolitika stratégiai alapdokumentum határozatlan időre, 2-3 évente

felülvizsgálva a stratégiához igazítva

külső és belső

Szervezeti és Működési

Rend (SzMR)

szervezeti struktúra, függőségi

viszonyok

határozatlan időre, 2-3 évente

felülvizsgálva a stratégiához igazítva

belső (egyedi döntés

alapján külső

javasolt)

Minőségirányítási

szabályzat (kézikönyv)

a minőségirányítás működését

leíró, használatot támogató,

kézikönyv jellegű

határozatlan időre, évente

felülvizsgálva a minőségirányítási

alapfolyamat részeként

belső

Minőségfejlesztési

program

az éves minőségfejlesztési célok

és tevékenységek összessége

évente a minőségirányítási

alapfolyamat részeként

belső (egyedi döntés

alapján külső

javasolt)

Minőségfejlesztési

jelentés

az éves minőségfejlesztési

program értékelése

évente a minőségirányítási

alapfolyamat részeként

belső és külső

Önértékelési jelentés az intézmény önértékelése a MAB

akkreditációs szempontok alapján

évente a minőségirányítási

alapfolyamat részeként

belső



Tervezési feladatok

Vevőelemzés - a vevők és elvárásaik
azonosítása

Folyamatelemzés - a működés fejlesztése
érdekében javítandó folyamatok
azonosítása

Önértékelés eredményeinek elemzése

Éves minőségfejlesztési terv elkészítése



Végrehajtási feladatok

Minőségfejlesztési terv belső
kommunikációja, oktatások

Minőségfejlesztési terv intézkedéseinek
végrehajtása

Folyamatok javítása

Mérések végzése – adatgyűjtések,
véleményfelmérések



Értékelési feladatok

Minőségfejlesztési terv végrehajtásának
értékelése

Éves önértékelés lebonyolítása

Véleményfelmérések (DPR kapcsolat)

Mutatószámok (VIR kapcsolat)

Minőségdíj pályázat benyújtása

MAB akkreditációs anyag benyújtása

Eredmények külső, belső kommunikációja



Önértékelési területek (MAB)
1. Vezetői összefoglaló
2. Szervezet és működés
2.1. Az intézmény szervezete, vezetési rendszere

Az intézmény küldetése, jövőképe, értékrendje
Az intézmény vezetésének minősége

2.2. Az akkreditációs feltételek teljesítésének tényszerű bizonyítása
Képzési szerkezet
Az oktatói, kutató kar
Hallgatói létszámadatok
Az infrastruktúra

2.3. Az intézmény kulcsfontosságú eredményeinek értékelő
bemutatása, különös tekintettel a kutatási, fejlesztési,
alkotó/művészeti tevékenység és gazdálkodás eredményeire

Jelentősebb tudományos publikációs és pályázati eredmények
Az intézmény gazdálkodásának eredményei

4. C-SWOT elemzés



Önértékelési területek (MAB,ENQA)
3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata
3.1. Stratégia és eljárások a minőség biztosítására

Minőségbiztosítási rendszer
Minőségbiztosítási rendszerének szervezete
A rendszer dokumentációja
A működés és az eredményesség értékelése

3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső
értékelése

3.2.1 Képzési programok létesítésével, indításával kapcsolatos általános technikák jellemzői
3.2.2 Az oktatás eredményessége. A programok eredményességének követése, értékelése.
Az intézmény (karok, szervezeti egységek) ez irányú folyamatainak módszeres megtervezése és
menedzselése
3.2.3 A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről
3.2.4 Hallgatói elégedettség mérése

3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere
3.4. Az oktatók minőségének biztosítása
3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások
3.6. Belső információs rendszer
3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása



Önértékelési szempontok (MAB)

1. Külső, belső és különleges elvárások, a tervezésnél figyelembe
veendő intézményi sajátosságok.

2. Az intézmény célja az adott témában, szegmensben.

3. A célok teljesülését elősegítő folyamatok (eljárások, a végrehajtást
biztosító tevékenységelemek rendszere, a célelérés jellemző vezetői
eszköztára, a mérések és visszacsatolások). A jellemző adottságok az
elvárhatóhoz mérten.

4. A jellemző állapotok meghatározása, eredmények, hiányok,
lehetőleg törekedve a számszerűségre és objektivitásra.

5. A területre jellemző erősségek és gyengeségek, a szükséges és a
folyamatban lévő fejlesztések.





Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket!
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