
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar minőségcéljai 
a 2019/ 2020. tanévre 

 
1. minőségcél: A hallgatói elégedettség mérésének (OMHV) fejlesztése 

A minőségcél kitűzésének háttere: 
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2018. februári, ESG alapú 
intézményakkreditációs jelentésében kifogásolta az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése 
(OMHV) PTE szintű, egységes rendszerének a hiányát. A Kar az egyetemi törekvésekkel 
összhangban részt vesz az egységes véleményezési rendszer kialakításában. A szabályzat 
egységesítése mellett a Kar erősíteni kívánja a jelenlegi szabályozás keretei között végzett munkát, 
és a 2019/2020-as tanévben növelni szándékozik a véleményezésben részt vettek arányát. 
A minőségcél megfogalmazása: 
2019/2020. tanévben részt veszünk az egységes PTE szintű szabályzat kialakításában, az új 
szabályzat elfogadásáig pedig megnöveljük a véleményezésben részt vevők arányát. 
ESG referenciák: ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás 

ESG 1.7. Információkezelés  
PTE Minőségpolitika referenciák: Hallgatók: „Mérjük és növeljük hallgatóink 

elégedettségét.”  
A minőségcél mérésének indikátora: 
OMHV-ra irányuló egyetemi szabályzat létrehozása, résztvevők aránya 
Bázisérték: 
Résztvevők aránya a 2018/2019-es évben 

Cél: 
A 2019/2020 tanév végéig új egyetemi OMHV 
szabályzat létrejötte, a véleményezésben részt vevők 
arányának növelése. 

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: TTK HÖK elnök és a kari minőségirányítási felelős 

 
 

2. minőségcél: A hallgatói lemorzsolódása mértékének csökkentése 
A minőségcél kitűzésének háttere: 
A Kar hallgatói létszámának megőrzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 
lemorzsolódás mértékének csökkentésére. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az 
államilag finanszírozott hallgatók - tanulmányi eredmény elégtelensége következtében kötelező - 
átsorolása az önköltséges finanszírozásra jelentős mértékű hallgatóvesztéssel jár. A kötelező 
átsorolás tanulmányi eredményhez kötött, így a jobb tanulmányi eredmények elérése csökkenti az 
átsorolandó hallgatók számát, így a hallgatóvesztés mértékét. Az intézetek összehangolt 
erőfeszítéseket tesznek a kritikus helyzetek korai felismerésére, a lemaradók felzárkóztatására. A Kar 
vezetése ajánlásokat fogalmaz meg a jó gyakorlatok elterjesztésére, amelyek alkalmasak a kritikus 
helyzetben lévő hallgatók azonosítására és felzárkóztatásukra.  
A minőségcél megfogalmazása: 
2019/2020. tanévben a Karon csökkenjen a tanulmányi okokból önköltséges finanszírozásúra 
átsorolandó hallgatók aránya. 
ESG referenciák: ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás 

ESG 1.6. Tanulástámogatás és hallgatói 
szolgáltatások 

ESG 1.7. Információkezelés  
PTE Minőségpolitika referenciák: Hallgatók: „Innovatív és gyakorlatorientált oktatási 

módszereket alkalmazunk”  
A minőségcél mérésének indikátora: 
OMHV-ra irányuló egyetemi szabályzat megléte, önköltséges finanszírozásra átsoroltak aránya 
Bázisérték: 
Átsoroltak aránya a 2018/2019-es tanévben 

Cél: 
A 2019/2020 tanév során csökkenjen az önköltséges 
finanszírozásra való átsorolás mértéke 



Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Intézetigazgatók és az oktatási dékánhelyettes 

 
 

3. minőségcél: Tantárgyi tematikák feltöltése NEPTUN tanulmányi rendszerbe 
A minőségcél kitűzésének háttere: 
A hallgatók felkészültségének növelésére jó lehetőséget biztosít a NEPTUN tanulmányi rendszer 
azáltal, hogy az egyes kurzusok tematikája, a tananyag időbeli ütemezése, a kötelező és ajánlott 
irodalmak ismertek a kurzusok résztvevői számára. A NEPTUN rendszer egyre teljesebb használata 
jelentősen megkönnyíti az oktatásszervezési munkát is. A Karon az egyes képzések tantárgyi 
tematikáinak feltöltöttsége nem éri el a kívánatos mértéket. Az oktatás minőségének javítása 
érdekében a Kar törekszik a teljes körű feltöltöttség elérésére és az elérhető tematikák folyamatos 
karbantartására, aktualizálására. 
A minőségcél megfogalmazása: 
2019/2020. első félévében a Kar képzéseinek tantárgyi tematikái maradéktalanul kerüljenek 
feltöltésre. 
ESG referenciák: ESG 1.3. Hallgatóközpontú tanulás 

ESG 1.7. Információkezelés  
ESG 1.8. Nyilvános információk 

PTE Minőségpolitika referenciák: Technológia: „Segítjük hallgatóinkat és 
munkatársainkat a globális digitális környezetbe 
való bekapcsolódásba”  

A minőségcél mérésének indikátora: 
Tantárgyi tematikák 
Bázisérték: 
Tantárgyi tematikák feltöltöttségének mértéke a 
2018/2019 tanév végén 

Cél: 
2019/2020. első félévében a Kar képzéseinek 
tantárgyi tematikái maradéktalanul kerüljenek 
feltöltésre. 

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Szakfelelősök, Intézetigazgatók, intézeti oktatási 

koordinátorok 
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