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Munkaprogram és minőségfejlesztési terv
2012/2013 tanév
1. A MAB intézményakkreditációs eljárása sikeresen lezárult. A MAB Plénuma 2012. szeptember
28-i ülésén elfogadta az LB jelentését, így újabb öt évre szerzett akkreditációt intézményünk
valamennyi kara.
2. A 2011. évi agrár párhuzamos programakkreditációs eljárás eredményeként a 2013-ig
akkreditált szakok monitoring eljárásának részleteiről a MAB 2013. tavaszán fog további
tájékoztatást nyújtani.
3. A TÁMOP IMIR projektben vállalt minőségfejlesztési feladatok teljesültek, az ABPK és a GK
karok MIR, KIR és IBIR rendszerei kiépítésre kerültek és a sikeres tanúsítási eljárásokat
követően a Tanúsítványok ünnepélyes átadására került sor a 2012/2013. tanévnyitó
ünnepségen. A tanúsítási eljárások során feltárt helyesbítő tevékenységek, fejlesztési javaslatok
teljesítése szükséges a soron következő felülvizsgálati audit időpontjáig.
4. Párhuzamos programakkreditáció1 várható az alábbi tudományterületeken:
a. bölcsészettudomány
b. gazdaságtudomány
c. műszaki tudomány
Amint konkretizálódik a MAB munkaprogramja és hivatalossá válik, szükséges lesz az e
tudományterületeken folyó képzési programok önértékeléseit elkészíteni, amelyben az EMK
fogja a koordinációs feladatokat ellátni.
5. Intézményi szintű minőségfejlesztési tevékenység jelenlegi állapota:
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A MAB hivatalos munkaterve szerint, ami azonban jelenleg felülvizsgálat alatt áll és várhatóan változhat.

Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság
6. Az Egyetem minőségfejlesztési modellje:
IBIR (ISO 27001)

FELÉPÍTMÉNY

Információ Biztonsági
Irányítási Rendszer
 MAB Akkreditáció
 ESG: Standards and
Guidelines for
Quality Assurance in
the European Higher
Education Area

KIR (ISO 14001)

TQM

 EAEVE: European
Association of
Establishments for
Veterinary Education

MIR (ISO 9001)
Minőség Irányítási Rendszer

Környezeti
Irányítási
Rendszer

STRATÉGIAI
ALAP

7. Az intézményi minőségfejlesztési tevékenységek megvalósításának tervezett fázisai:
a. Központi szervezeti egység/ Kari vezetői (testületi) döntés arról, hogy a MIR mellett
mely további rendszerek kialakítását vállalja a szervezeti egység (2012. október);
b. Központi szervezeti egységek/Kari minőségügyi munkacsoportok megalakítása, tagok
kinevezése és megbízása, részletes ütemterv kidolgozása (2012. október);
c. Helyzetfelmérés, folyamatok definiálása, folyamatgazdák kijelölése (2012. október november);
d. Meglévő szabályzatok, dokumentumok, iratminták „leltára”, érvényességük,
gyakorlattal való összhangjuk felülvizsgálata (2012. november - december);
e. A már kialakításra került Irányítási Kézikönyv és Irányítási Eljárások adaptációja a
Központi szervezeti egységek/Kari sajátosságok figyelembe vételével (2013. januárfebruár);
f. A MIR/KIR/IBIR rendszerek bevezetése, alkalmazása (2013. március-május);
g. Vezetőségi átvizsgálások, Belső auditok (2013. május);
h. Tanúsító audit2 (2013. június-július)
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Az ABPK és GK karok 1. évi felülvizsgálati auditjával egyidejűleg bővített auditálási eljárás keretében egységes
intézményi szintű tanúsítási eljárások lefolytatására van lehetőség.
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