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I.5. RÉSZ 
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYOZÁS 

 

1. § [Az Egyetem integrált irányítási rendszere] 

 

(1) Az Egyetemen folyó oktató- és kutató munka minőségét biztosító intézkedések 

bevezetése és értékelése az alaptevékenységnek megfelelő működtetés érdekében a 

rektor, ezek ellenőrzése a Szenátus feladata. E feladatok hatékony ellátását fogja össze 

és segíti a Minőségfejlesztési Tanács. A Minőségfejlesztési Tanács (MT) e 

minőségében véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és értékelő jogkörrel 

rendelkezik.  

 

(2) Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerét a felsőoktatási minőségpolitika 

követelményrendszerére alapozva határozza meg. Az Egyetem kinyilvánítja 

elkötelezettségét a teljes körű minőségbiztosítási rendszer kialakítására. 

 

(3) Az Egyetem minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszere az Egyetem egészére 

kiterjedő, tudatos és szervezett tevékenységek rendszere, amely szakmai céljainak és 

tényleges működésének folyamatos közelítését szolgálja, és amelynek középpontjában 

a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése áll, különös tekintettel a 

hallgatók teljes körére – függetlenül a képzés formájától és finanszírozásának 

módjától –, a munkaadókra, a kutatások és egyéb szolgáltatások megrendelőire, a 

hazai és nemzetközi tudományos közösségre. 

 

(4) A minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az Egyetem valamennyi egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló munkavállalójának kötelessége. 

Munkaköri feladatait mindenki olyan szinten köteles ellátni, hogy az Egyetem 

szakmai célkitűzései és eredményei mindenkor összhangban legyenek. 

 

(5) Az Egyetem minőségbiztosítási tevékenységét a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

irányítja és a Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság koordinálja. A 

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság elnöke a mindenkori stratégiai és 

fejlesztési rektorhelyettes. 

 

(6) A Szenátus minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos feladatai: 

a) az Egyetem küldetésnyilatkozata, az intézményi fejlesztési tervben megjelölt stratégiai 

koncepció, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok összhangjának biztosítása a 

minőségbiztosítás- a minőség-ellenőrzés- és a minőségértékelés rendszerével, 

b) a minőségbiztosítási rendszer elfogadása, folyamatos korszerűsítése, 

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges optimális szervezeti felépítés biztosítása, 

d) a képzési kínálat bővítése és folyamatos korszerűsítése, 

e) az egyetemi szintű tehetség-gondozás feltételeinek kialakítása, 

f) a humán erőforrások fejlesztése, az oktatói- és kutatói követelményrendszer 

meghatározása és teljesítmény-alapú értékelésének kidolgozása, 

g) az éves önértékelő jelentés elfogadása. 
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(7) Az Egyetem karainak és oktatási-kutatási szervezeti egységeinek minőségbiztosítási 

rendszerrel kapcsolatos feladatai: 

a) szervezeti és működési rendjükben, valamint szervezeti ügyrendjükben 

meghatározzák a teljes körű minőségbiztosítási rendszer kiépítésével 

kapcsolatos feladataikat, 

b) létrehozzák a minőségbiztosítási rendszer működtetésének szervezeti kereteit, 

c) kidolgozzák a minőségértékelés szempontjait és módszereit, 

d) felhasználják a teljesítmények értékeléséhez az oktatói munka hallgatói 

véleményezésének tapasztalatait, 

e) elkészítik és elfogadják a kar éves önértékelő jelentését. 

 

(8) Az Egyetem gyógyító- megelőző és betegellátási feladatot ellátó Klinikai Központja 

ezen tevékenységével összefüggő minőségbiztosítási rendszerét az Klinikai Központ 

keretében működő szervezeti egységek alakítják ki. 
 


