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BEVEZETŐ  

  

Az intézményeknek rendelkezniük kell publikus és a stratégiai menedzsment részét képező 

minőségbiztosítási politikával. Ezt a kari minőségfejlesztésért felelős megbízottak dolgozzák ki 

és valósítják meg, megfelelő struktúrák és folyamatok mentén, a kari és külső érintettek 

(partnerek) bevonásával.  

Számos jógyakorlat és ötlet akkor érvényesül és  hozza meg a várt eredményt, ha a 

megfogalmazott küldetések és kitűzött célok egy átgondolt, a kar minőségbiztosítási politikáját 

rögzítő dokumentumban kerülnek összefoglalásra. Ebben kerülnek bemutatásra a kar általános 

elvárásai, stratégiái az oktatás, kutatás és az oktatás-kutatást támogató munkatársak 

tevékenységterületeinek minőségfejlesztéséről.  

A MAB elvárásainak megfelelő minőségügyi rendszer akkor működtethető, ha egy olyan átfogó 

minőségirányítási struktúra áll mögötte, ami képes koordinálni az ehhez kapcsolható 

intézményi feladatokat. Ezen felül fontos, hogy nyomon kövesse a nemzetközi standardok 

változásait és megfelelő tartalommal reflektáljon a MAB elvárásaira a 

minőségbiztosításminőségfejlesztés és minőségtámogatás/fenntarthatóság hármas pillérén.  

Az ELTE TÓK elkötelezte magát a kari minőségügy átalakítása mellett, kiemelt területekként 

említve az oktatás, kutatás és az oktatás-kutatást támogató, ahhoz kapcsolódó szolgáltatási és 

igazgatási munka egységes, komplex folyamatként kezelését.   

Ez a folyamat több éves tervezésben (2021-2024) képzelhető el, minden évben felülvizsgált és 

megújított minőségcélokkal. Ehhez elsődlegesen a kari minőségpolitika és ezen belül 

minőségfejlesztési stratégia kialakítása és ennek megfelelő ütemezése szükséges.  

A kari minőségfejlesztési stratégiát és a munkálatokat az ESG irányelvekre alapozzuk, és 

igazodunk az ELTE Intézményfejlesztési elvárásaihoz, ami az ELTE Minőségfejlesztési 

Programban került megfogalmazásra. Így a kari sajátosságokat figyelembe véve az új célokat 

is e mentén állítjuk fel, az ehhez szükséges indikátorrendszert is ez alapján határozzuk meg. A 

feladat folyamatorientáltsága miatt az ELTE TÓK Minőségfejlesztési Stratégia 

dokumentumában pusztán a főbb feladatcsoportok, az elsődleges irányok és a hozzá rendelt 

felelősök meghatározására kerül sor. A részletes cselekvési tervek a feladatok beütemezett 

időpontjában kerülnek elkészítésre.  
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A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATOKAT TARTALMAZÓ TÁBLÁZAT BEMUTATÁSA  

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának minőségfejlesztési stratégiája szerves része az ELTE 

minőségfejlesztési törekvéseinek. A kari stratégia feladatmeghatározásai az összegyetemi 

célokból táplálkoznak, ám azokat, lényeges elemeik megtartása mellett a kari sajátosságokhoz, 

célokhoz hangoltuk. Mivel részint olyan feladatokról is szó van, melyeknek nincsenek 

előzményei a korábbi minőségfejlesztési folyamatainkban, igen pontos időbeni koordinálás vált 

szükségessé. Az alábbi minőségfejlesztési ütemezés segítségével tervezhetők a feladatok. A 

táblázat oszlopai a következő információkat tartalmazzák: A MŰVELET KÓDJA oszlop egy általunk 

meghatározott kódot tartalmaz, mely, a hivatkozások megkönnyítése és az egyértelműség 

érdekében, a Karon belüli munkában azonosítja az adott feladatot. Az MFP PONTJA oszlop az 

Egyetemi Minőségfejlesztési Programmal való megfeleltetést szolgálja. A segítségével 

azonosíthatók, mely egyetemi minőségfejlesztési cél lebontása, kari megvalósítása történik az 

adott feladatban. A MEGNEVEZÉSE oszlop jól azonosíthatóan egyfajta címmel látja el az adott 

feladatot.  A TARTALMA oszlop tömören megadja az adott mozzanat, feladat legfőbb tartalmi 

vonatkozásait. A MŰVELET, CSELEKVÉS oszlop tartalma operacionalizálja a célokat, tényleges 

tevékenységgé, cselekvéssé alakítja azokat. Itt válik világossá, pontosan milyen cselekvést 

kíván a résztvevőktől. Az EREDMÉNY oszlop meghatározz azt, hogy milyen produktumnak kell 

megszületni a folyamat végére. A külső partnerek sokszor csak ezt a tényleges eredmény látják. 

A PUBLIKÁCIÓ HELYE oszlop megadja, hol kereshető a folyamat tárgyiasult eredménye. Ez hasznos 

lehet később a Kar, illetve az ELTE mindennapos tervezőtevékenységeinek során, illetve a 

MAB ellenőrzés során követhetővé teszi munkánkat.  

A KOORDINÁLÓ MUNKATÁRS, TESTÜLET oszlopban megadjuk, ki irányítja az adott feladat 

lebonyolítását, mely bizottságok, szervezetek, kollégák érintettek abban.  A HATÁRIDŐ oszlop az 

Egyetemi minőségfejlesztési folyamatokhoz illeszthetőség érdekében koordinálja az egyes 

feladatokat. Fontos tudni, hogy ezeket a határidőket nem kari hatáskörben határoztuk meg, 
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hanem igazodtunk az MFP által szabott határidőkhöz. Emiatt ezek módosítására nincsen 

lehetőségünk. A FELELŐSE oszlop megnevezi azt a kari vezetőt, aki kézben tartja az adott 

feladatot és ellenőrzi annak végrehajtását. A LINK, ELÉRHETŐSÉG oszlop megadja a produktum 

pontos, azonnal elérhető forrását, mely egyrészt a MAB ellenőrzés során kívánalom, másrészt, 

és talán ez a legfontosabb szempont, használhatóvá és elérhetővé teszi a munkánkat abból a 

célból, hogy az a Kar és az Egyetem életében közvetlenül is hasznosuljon, nem kizárólag a 

minőségfejlesztés, hanem egyéb feladatok során is.   

 A KARI MINŐSÉGFEJLESZÉSI FOLYAMAT KOORDINÁLÓI, A RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA  

  

DK: dékán  OKTB: Kari Oktatási Bizottság  PI: Kari Pályázati Iroda  

TUDH: tudományos és 

nemzetközi ügyekért felelős 

dékánhelyettes  

TUDB: Kari Tudományos  
Bizottság  

HÖK: Hallgatói Önkormányzat  

OKTDH: oktatási ügyekért felelős 

dékánhelyettes  
TDKB: Kari Tudományos  
Diákköri Bizottság  

ESEB: Kari Esélyegyenlőségi 

Bizottság  

STRDH: stratégiai ügyekért 

felelős dékánhelyettes  
NEMZB: Kari Nemzetközi  
Bizottság  

TH: Kari Tanulmányi Hivatal  

TSZV: tanszékvezetők  DKHIV: Dékáni Hivatal vezető  SZKF: szakfelelősök  

KMFB: Kari Minőségfejlesztési 

Bizottság  
KKÖNYVT: Kari Könyvtár  
vezető  

SHÜTI: Speciális Hallgatói 

Ügyeket Támogató Iroda  
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ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK IDŐBENI ÜTEMEZÉSE A 2023-24-IG TERJEDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI CIKLUSÁRA  

2021.július-augusztus szeptember  

Művelet 

kódja  MFP  
pontja  Megnevezése  Tartalma  

Művelet, 

cselekvés, 

tevékenység  Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs, 

testület  Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN001  

1.4.1.  
Tantárgyleírások 

megjelenítése  

Tantárgyleírás 

MAB-

formátum  

Tantárgyleírások 

aktualizálása és 

bemásolása  

Tanszékenkénti 

teljes lista  
Tanszéki weblap 

külön fül  
TSZV, 

SZKF  
2021. dec 

31-ig 

publikálni  

OKTDH  

2018-as MAB anyag  
rendelkezésre áll, mint forrás.  

2021.október-november-december  

Művelet 

kódja  
MFP  

pontja  Megnevezése  Tartalma  

Művelet, 

cselekvés, 

tevékenység  Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs, 

testület  Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN002  

1.4.1.  Kreditelismertetés 

szabályinak 

megjelenítése  

Szabályok 

pontos 

meghatározása  

Szabályrendszer 

korrekciója  
Kreditelismertetési 

szabályzat  
Kari weblap, 

Kari 

kreditátviteli 

bizottság 

ügyrendje  

OKTBIZ,  
OKTDH  

2022. 

januárig 

publikálni  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/karikreditatvitelibizottsag.t.5868? 

m=263  

MIN003  1.7.7.  

Információkezelés 

eljárásrendjének 

kidolgozása  

Az 

adatgyűjtések 

lebonyolítása, 

a nyert adatok 

körének 

felhasználása  Szabályalkotás  

Információkezelési 

ajánlás 

megfogalmazása  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül  KMFB  

2021.dec 

31.  KMFB  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-kreditatviteli-bizottsag.t.5868?m=263
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN004  1.6.7.  

Hallgatói 

támogató szolg. 

értékelési 

rendszerének és  

A hallgatói 

támogató 

rendszerek 

működése  
A működés 

vizsgálata  
Értékelés, 

feladatmeghatározás  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül  

HÖK. 

KMFB  2021.dec.31  STRDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariosztondijbizottsag 

.t.5872?m=261  

 

  eredményének 

felhasználása  
         

MIN005  1.7.7.  

Eljárásrend 

elkészítése a 

kari (külső 

helyszínen 

történtő) 

gyakorlatok 

egyetemi szintű 

felhasználása  

A kari iskolai, 

óvodapedagógia, 

csecsemő 

gyakorlatok 

menete  
Protokoll 

bemutatása  

Szakonkénti 

gyakorlati 

eljárásrendek  

 

dokumentumok/ 

gyakorlatok fül  
OKTBIZ, 

SZKF  

tematika  
megújítással 

egyidőben  OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/gyak orlati- 
kepzes.t.3737?m= 

77  

  

2022.január-február-március  
 

Művelet 

kódja  
MFP  

pontja  Megnevezése  Tartalma  
Művelet, cselekvés, 

tevékenység  Eredménye  

 

Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs, 

testület  Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN006  1.2.2.  

A képzési 

programok  
felülvizsgálata  

A képzési 

programok 

hatékonyságának, 

korszerűségének és 

piaci értékének 

növelését célzó 

korrekciók  

A képzési 

programok 

minőségelvű 

felülvizsgálat és 

korrekciós 

javaslatok megtétele  

Javaslatlista, 

szövegszerű 

javaslatokkal, 

tevékenységek 

meghatározásával  

 

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül  

Az adott 

képzések  
SZKF és 

érintett TSZV  
(véleményezési 

jogkör)  

Oktatási  
Bizottság  2022.03.31.  

STRDH, 

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/kari-osztondijbizottsag.t.5872?m=261
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/gyakorlati-kepzes.t.3737?m=77
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN007  1.2.3.  

Minf. kézikönyv 

alapján 

szakfelelősi 

szabályzati 

rendszer 

kidolgozása  

A szakfelelősök 

hatékony 

működésének  
biztosítása, 

feladatköreik  
egyértelművé  
tétele  

A szakfelelősök 

tevékenységi 

körének, 

hatásköreinek 

pontos behatárolása  
Szakfelelősi  
„munkaköri leírás”  

 

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül  

OKT BIZ,  
OKTDH, 

SZKF  2022.03.31.  OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

 

MIN008  1.1.5.  

A hallgatók és 

nem oktatók 

munkavállaók  
képviselete az  
MFB-ben  

A szélesebb körű 

részvétel 

megvalósítása a 

minőségfejlesztési 

folyamatokban  

A MFB bővítése,  
SZMSZ módosítás, 

választás  
Kibővített 

működésű MFB  

SZMSZ, kari 

weblap  
(bizottságok)  KMFB  megvalósult  KMFB  

https://www.tok.el 

te.hu/dstore/docu 
ment/1548/tok_sz 
msz_20201109.pd 

f  

kiegészítve a megfelelő füllel  

2022.április-május-június  

Művelet 

kódja  
MFP  

pontja  Megnevezése  Tartalma  
Művelet, cselekvés, 

tevékenység  Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs, 

testület  Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN010  1.1.6.  

MFP és a kari 

minőségpolitika 

összehangolása  
és  
dokumentálása  

Minőségpolitika 

elvek és kari 

sajátosságok  

Összehasonlítás, 

elemzés, 

finomhangolás  

Egyetemi szinten 

egységes 

alapelveken 

nyugvó, ám kari 

sajátosságokat is 

tartalmazó 

minőségpolitika  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, valamit kari  
dokumentumok  

KMFB, DK, 

mindhárom  
DKH  folyamatos  

KMFB, 

DK  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1548/tok_szmsz_20201109.pdf
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN011  1.1.7.  

Riportálás 

keretrendszerének 

megalkotása; 

központi 

kérdőívek kari 

kibővítése  

Kérdőívek 

generálása kari 

sajátosságoknak 

megfelelően  
Kari sajátosságok 

megfogalmazása  
Karra jellemző 

kérdések  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül (név szerint), 

kiegészített 

kérdőívek  

KMFB,  
STRDH,  
OKTDH  

2022. jún.  
30.  

megvalósítás 

ideje ez már  

ebben a  
félévben 

elkezdődik  
KMFB, 

STRDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

 

MIN012  1.1.8.  

Munkavállalók 

tevékenységeire 

vonatkozó 

feladatok leírása  
Munkaköri 

leírások  

Karon belüli azonos 

besorolású 

tevékenységek  
egységesítése, egységes 

(tanszéki jellemzők 

mellett) leírások 

megfogalmazása  
(oktatók, és 

oktatástkutatást segítők 

is)  

Egységes 

munkaköri 

leírások  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, munkaköri 

leírások  
DKHIV, 

TSZV, DK  
2022. jún.  

30.  DK  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN013  1.2.4.  

Képzési 

programok  
kialakítása és 

jóváhagyása, 

folyamatos 

figyelemmel 

kísérése, 

hallgatói 

részvétellel  

A karon futó 

képzések 

vizsgálata  

Kari program 

kialakítása, 

szempontok/indikátorok 

kidolgozása  

Képzési 

programok 

írásbeli 

értékelése, 

ajánlások  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül  

OKTDH,  
KOB, 

KMFB,  
HÖK  

2022. jún.  
30.  OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN014  1.4.2.  

DPR adatainak 

felhasználása a 

képzések 

felülvizsgálatában  

A képzés 

erősségei és 

gyengeségei  
Elemzés, 

problémameghatározás  

A képzések 

gyenge 

pontjainak 

azonosítása,  
erősségek 

kiemelése  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül,  
képzésértékelés  

STRAT és  
OKTDH,  
KMFB, és 

külső 

partnerek  

2022. jún.  
30.  

OKTDH,  
STRDH, 

SZKF  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN015  1.5.2.  

Kari HR stratégia  
kialakítása:  

oktatás, 

oktatókutató- 

Az intézmény 

hatékony  
működéséhez  

szükséges 

humán 

erőforrás  
Szempontrendszer 

kialakítása, korfa stb.  
HR stratégiai 

ajánlások  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés 

fül  

DKHIV,  
TUDDH, 

TSZV  

2022. jún.  
30.  

DK   

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

 

  oktatáskutatás 

segítő)  
       bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN016  1.6.8.  

Mentorrendszer 

kiépítése,  
jelentés a  
szükséges 

változásokól  

A 

mentorrendszer 

jellemzői  
A rendszer 

kiépítése  

Reálisa alapokon 

nyugvó 

mentorrendszer  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés 

fül  HÖK, SHÜTI  

2022. jún.  
30.  

ESEB  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN017  1.6.9.  

Komplex 

oktatás- 
módszertani 

programok  
kidolgozása és 

elindítása  
Oktatóknak szánt 

módszertanok  

Programok 

kialakítása, 

vizsgálata, az ELTE 

által indított 

programokban való 

nagyobb részvételi 

arány növelése  

  

A gyakorlatban 

alkalmazható 

komplex  
oktatásmódszertani 

programok  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, programok 

leírása pl.  
módszertani 

füzetek  

kari vezetők,  
OKT DH,  

tanszékvezetők  

2022. jún.  
30.  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN018  7.pont  

Kari és  
Egyetemi Kari 

kiválósági 

program 

kidolgozása  
Kiválósági 

mutatók  
szempontrendszer 

kialakítása  

Kiválósági, 

értékelésben is 

használható 

szempontrendszer  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, Kari  
kiválósági 

program  TUDDH, DK  

2022. jún.  
30.  

TUDDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

2022.július-augusztus-szeptember  

Művelet 

kódja  
MFP  

pontja  Megnevezése  Tartalma  
Művelet, cselekvés, 

tevékenység  Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs, 

testület  Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

 

MIN019    
Oktatói összetétel 

elemzése  

szakokra 

lebontott 

elemzés  
Elemzés, 

összehasonlítás  
végzettség és 

kompetenciatérkép  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés 

fül  
KMFB 

DKHIV  
2022. 

szept 30.  
DK, 

DKHIV  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN020  1.4.3.  
Kreditátviteli 

folyamatok   

intézményi jó 

gyakorlatok 

megosztása  
folyamatanalízis, 

értékelés  
Jó gyakorlatok kari 

gyűjteménye  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, önálló 

gyűjtemény  
OKTDH, 

KOB  

2022. 

szept 30.  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN021  1.6.14.  

könyvtári rendszer 

tovább- 
fejlesztése,   

tervezés, 

pályázat  digitalizáció  

Az állomány egy 

részének 

digitalizálása  könyvtári honlap  KÖNYTVEZ  

2022. 

szept 30.  

KKÖNYVT  

https://www.tok.el te.hu/konyvtar  

  

2022. október-november-december  

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN021  1.4.1.  

Jelentés a 

tantárgyleírásokról 

és a kreditávitel 

folyamatairól  

A folyamatok 

működése  

Folyamatanalízis  
Jelentés a 

tapasztaltakról  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, önálló 

gyűjtemény  

OKTDH,  
Kreditátviteli  

Bizottság  

2022. dec.  
31.  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

 

          
kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/konyvtar
https://www.tok.elte.hu/konyvtar
https://www.tok.elte.hu/konyvtar
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN022  1.5.4.  

Minőségcélok 

megfogalmazása  
Minőségcélok és 

tartalmuk  

Az eddigi 

vizsgálatokból 

levonható 

minőségcélok 

meghatározása  
Tematikus 

minőségcél 

meghatározások  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés  

fül  

DK, STRDH  2022. dec.  
31.  

STRDH,  
OKTDH,  
TUDDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN023  1.2.5.  

Képzésiportfolió 

kialakítása  

Képzések és 

tartalmuk  
Képzésfejlesztés, 

analízis  
Képzési portfólió új 

képzésekkel  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  

DK, 

OKTDH, 

STRDH  

2022. dec.  
31.  

OKTDH, 

STRDH  
https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN024  1.2.6.  

Képzési 

programok  
kialakítása és 

jóváhagyása  

Képzések és 

tartalmuk  érdekeltek képzési 

programokba való 

bevonása  

Akkreditált képzési 

portfólió új 

képzésekkel  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  

OKTDH, 

KMFB  
2022. dec.  
31.  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

 

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN025  1.9.1.  

Hallgatói 

kompetenciafejl 

esztés 

kidolgozása  

munkaerő 

piacon való 

megfelelés  

Fejlesztési 

stratégiák 

kialakítása  

Kompetenciafejlesztési 

program  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  DK, HÖK, 

STRDH,  
OKTDH  

2022. dec.  
31.  

OKTDH  https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN026  1.8.  

Szakgondozás 

képzések 

fejlesztése és 

monitorozása  

Képzési 

erősségek és 

gyengeségek  

A szakok 

működésének 

vizsgálata  

Értékelés az egyes 

szakok működéséről  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés  

fül  

SZKF, 

OKTDH  
2022. dec.  
31.  

OKTDH  https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN027  1.3.3.  

Pedagógiai 

módszertani 

fejlesztések  
eredményeinek 

beillesztése a 

képzésekbe és 

azok 

monitorozása  

Alkalmazható 

módszertani 

fejlesztések  

Eredmények 

vizsgálata, 

beemelése  
Megújított képzési 

programok  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  

TSZV,  
OKTDH,  
STRDH  

2022. dec.  
31.  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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Művelet 

kódja  
MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

 

MIN028  1.3.4.  

Tanulásmódszer 

tani támogatás 

a hallgatóknak  
Tanulásmódszerta 

ni tartalmak  
Tartalmak 

létrehozása  

Tanulásmódszertani 

támogatási program 

hallgatóknak  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  
OKTDH,  
HÖK  

2022. dec.  
31.  

OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN029  1.4.4.  

Mobilitási 

ablakok 

beépítése a 

meglévő szakok 

esetében  
Mobilitási 

tartalmak  
Mobilitási ablakok 

létrehozása  
Mobilitási ablakot 

tartalmazó tanterv  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  
TUDDH, 

NEMZB  

2022. dec.  
31.  
(március)  OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN030  1.4.5.  

Idegen nyelv 

tanulási 

lehetőségek 

kidolgozása 

igényfelmérés 

szerint  

Kari idegen nyelv 

tanulási 

lehetőségek  
Lehetőségek 

feltárása  
Idegen nyelvi oktatási 

program  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, képzési 

programok  NEMZB  
2022. dec.  
31.  OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN031  1.7.8.  

Lemorzsolódási 

adatok, azok 

mérése, 

kidolgozott 

módszerek és 

dokumentumok  
A lemorzsolódás 

mértéke és okai  
A lemorzsolódások 

okainak feltárása  

Lemorzsolódás-

ellenes ajánlások 

megfogalmazása, 

eredmények 

visszaforgatása  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés  
fül,  
lemorzsolódás 

elleni program  

STRDH, 

TH,  
OKTDH  

2022. dec.  
31.  STRDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

 

MIN032  1.10.4.  

Kari 

elégedettség 

mérésének 

kidolgozása: 

oktató, 

oktatókutató és 

oktatássegítő  
Elégedettségi 

mutatók  

Az elégedettség 

növelési 

lehetőségeinek 

feltárása  

Elégedettségnövelő 

ajánlások 

megfogalmazása  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül,  

DKHIV, 

STRDH  
2022. dec.  
31.  STRDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN033  9. pont  

Kutatásfinanszír 

ozás, külső 

forrásokra való 

építés  

Finanszírozás 

lehetőségek 

feltárása  
Forráskeresés és 

vizsgálat  

Pályázati, 

finanszírozási 

lehetőségek feltárása  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül,  TUDDH  

2022. dec.  
31.  TUDDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

2023.január-február-március  
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https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN034  1.1.9.  

Teljesítményérté 

kelés és 

minőségalapú 

ösztönzési és 

indikátor 

rendszer 

kialakítása  

Az értékelés 

kritériumai és az 

ösztönzőrendszer 

működése  

Kritériumrendszer  
kialakítása, az 

ösztönző 

mechanizmusok 

tervezése  

Világos alapokon 

nyugvó, a kar és a 

dolgozó érdekeit is 

szem előtt tartó 

ösztönzőrendszer  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, kari 

előmenetellel  
kapcsolatos 

dokumentumok  

mindhárom 

DKH  
2123. 

márc 31.  

DK  https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

 

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN035  1.1.12.  

Kari  
sajátosságokhoz 

igazított 

minőségcélok  
megfogalmazás 
a, oktatók 

fejlesztése  

Az előzőekben 

megfogalmazott 

minőségcélok 

finomhangolása  

A minőségcélok 

vizsgálata és 

korrekciója az oktatók 

fejlődésének segítése 

szempontjából  

Korrigált 

minőségcélrendszer  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés  

fül  

KMFB, 

TSZV  
2123. 

márc 31.  
STRDK  https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN036  1.2.9.  
Képzéstípusokat  
értékelő 

kikérdezés 

rendszer 

kialakítása Ezt 

lehet, hogy 

példával 

kellene 

alátámasztani  

A képzések  
vizsgálatát segítő 

szempontok  

Az eddigi 

szempontrendszerek 

szűrése, hangolása  
Korrigált 

kérdéssorok, 

kérdőívek a képzések 

vizsgálatára  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés  

fül, kari 

kérdőívek  

KMFB, 

SZKF  
2123. 

márc 31.  
OKTDH  https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN037  1.4.6.  

Statisztikai 

adatok és 

visszajelzések 

felhasználása a 

képzésfejlesztés 

be  

Statisztikai 

elemzések a 

képzések 

hatékonyságával 

és minőségével 

kapcsolatban  

Adatelemzés, 

cselekvésmeghatározás  

Javaslatok a 

képzések 

korrekciójára a 

statisztikai elemzések 

alapján  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül, kari szintű 

ajánlások  

KMFB, 

SZKF   
2123. 

márc 31.  
OKTDH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

 

          

kiegészítve a megfelelő füllel  
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MIN038  1.10.5.  
Önértékelési 

jelentés  
elkészítése a 

minőségügyi 

rendszerre 

vonatkozó 

monitoring 

vizsgálathoz.  

  

Oktatói, 

hallgatói és 

dolgozói 

önértékelési 

szempontok  

Az önértékelés 

szempontjainak 

meghatározása  

Önértékelési rendszer 

alapjai  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés  

fül,  
KMFB, 

HÖK, 

OKTDKH,  
STRDKH  

2123. 

márc 31.  
DK  https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

    
2023. április-május-június  

    

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

                      

    2023. július-augusztus-szeptember      

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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MIN039  1.6.14.  

A könyvtár 

tartalomgyűjtő, 

rendszerező és 

szolgáltató 

szerepének 

erősítése, az  

A könyvtár 

szerepének 

területei, a 

digitalizáció 

lehetőségei  

A könyvtár 

szerepének 

meghatározása, 

tevékenységek 

felsorolása, a 

digitalizáció 

megvalósulásának és  

Cselekvésmeghatározás 

a könyvtár szerepének 

erősítésére, a 

digitalizáció segítésére  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés  
fül  

KÖNYVT,  

Egyetemi 

Könyvtári 

Szolgálat  

2023. 

szept.  
30.  DK  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

 

  ELTE 

tudásvagyonána 

k digitális 

elérhetőségét 

célzó törekvések 

támogatása.   

 további 

lehetőségeinek 

vizsgálata  

     

kiegészítve a megfelelő füllel  

  

https://www.tok.el te.hu/konyvtar  

MIN040    

Az ELTE ipari 

kapcsolatainak 

erősítése, 

innovációs és 

ipari központok 

(együttműködés, 

projekt, hálózat) 

kiépítése.  

A kari 

innovációk 

helye az 

Egyetem 

rendszerében, a 

kari innováció 

területei  

A Kar innovációs 

törekvéseinek, azok 

beilleszthetőségének 

vizsgálata   

A Kar innovációs 

tevékenységének 

becsatornázása  

Kari weblap 

Minőségfejlesztés 

fül, a Szabadalmi 

és Innovációs  
Testület 

dokumentumai  STRDH  
2023. szept.  
30.  STRDKH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

    2023. október-november-december      

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

MIN041  
14.  
pont  

RRF-Pályázat  
fejlesztési 

elemeinek 

megvalósítása    

 

PI, DK  2023.12.31.    

Helyreállítási és  
Ellenállóképességi  
Eszköz (RRF)  

  

https://www.tok.elte.hu/content/kari-minosegfejlesztesi-bizottsag.t.5858?m=253
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2024. január-február-március  

    

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs, 

testület  
Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

                      

 

    
2024. április-május-június  

    

Művelet 

kódja  

MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

                      

    2024. július-augusztus-szeptember      

Művelet 

kódja  
MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  

                      

    2024. október-november-december      

Művelet 

kódja  
MFP  
pontja  

Megnevezése  

Tartalma  

Művelet, cselekvés, 

tevékenység  
Eredménye  Publikáció helye  

Koordináló 

munkatárs,  

testület  

Határidő  Felelőse  Link, elérhetőség  
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MIN042  

1.8.6  

Tudományos 

Diákköri 

Dolgozatok 

nyilvánosságra 

hozása az 

egyetemi 

honlapon belül.   

TDK dolgozatok 

teljes 

terjedelemben  Publikálás  
TDK dolgozat fül 

vagy weblap  

Kari weblap  
Minőségfejlesztés 

fül (link),  
egyetemi weblap;  
TDT fül  

TDKBIZ,  
TUDDH  megvalósult  TUDKH  

https://www.tok.el 

te.hu/content/kariminosegfejlesztesi 
- 

bizottsag.t.5858? m=253  

kiegészítve a megfelelő füllel  

MIN043  

14.  
pont  

RRF-Pályázat 

fejlesztési 

elemeinek 

megvalósítása  

 

Jelenleg nincs róla információnk.  
PI, DK,  
DKHIV  

  DK  

Helyreállítási és  
Ellenállóképességi  
Eszköz (RRF)  

  

Dátum: 

Aláírás:  
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